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A Palavra do Presidente

H
á semanas, um repórter de um jornal de São Paulo, de grande 
circulação nacional, ligou ao presidente do CBO informando que o 
tempo médio de espera na cidade de São Paulo para se conseguir 
um exame de refração para prescrição de óculos com médico 

oftalmologista era de 185 dias (mais de seis meses) e fez a seguinte pergunta: 
como o CBO poderia contribuir para diminuir este tempo exagerado de espera 
para o exame ocular evitando possíveis prejuízos graves à saúde ocular destes 
pacientes?

Em Brasília, durante o 3º Fórum Nacional de Saúde Ocular, Lavinsky (2009) 
declarou que “enquanto 80% da população depende do SUS, apenas um terço 
dos oftalmologistas atuam na área pública, ou seja, dois terços da Oftalmologia 
estão algemados. Ela (a classe oftalmológica) quer participar, mas não existe 
credenciamento universal (no SUS) que dê condições a que todos assistam, mas, 
como somos o elo visível dessa cadeia assistencial, a Oftalmologia leva a culpa 
de uma dificuldade que não é cabida, a nós. A tecnologia existe. A gestão talvez 
seja o ponto crucial. As ações devem ser contínuas e não episódicas, e ações 
contínuas exigem infraestrutura. As ações episódicas podem ser voluntárias, mas 
as contínuas exigem recursos e pessoas vinculadas de uma forma permanente, de 

uma forma legal. Ninguém consegue fazer caridade o 
tempo todo. Existe a necessidade de comprometimento 
profissional”.   

O artigo 196 da Constituição Federal diz:  
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. O desafio “tudo para todos” encerrado 
nesta proposta de universalidade levou a construção 
do SUS.  

Os problemas de acesso e cuidados especializados 
no SUS, segundo relatório recente do Banco Mundial, 
têm mais a ver com desorganização e ineficiência 
do que com falta de dinheiro, contrapondo-se ao 
consenso vigente de que para ter bom desempenho 
o SUS precisa se livrar do subfinanciamento crônico, 
do baixo percentual do gasto público, e desmentir o 
bordão de que o Brasil gasta pouco e mal em saúde. 
De fato, mais da metade dos gastos com saúde no 
país se concentra no setor privado, e o gasto público 
(3,8% do PIB) está abaixo da média de países em 
desenvolvimento. Segundo relatório recente do Banco 
Mundial é possível fazer mais e melhor com o mesmo 
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A Palavra do Presidente

orçamento. Lindelow (2013) relata: “diversas experiências têm demonstrado que o 
aumento de recursos investidos na saúde sem que se observe a racionalização de 
seu uso, pode não gerar impacto significante na população”; e ainda: “a atenção 
especializada é outro desafio que não se restringe a equipamentos e insumos; é 
essencial investir em capacitação, criação de protocolos e regulação de demanda 
que permita o acesso a especialistas, exames e cirurgias”. 

A demanda por serviços de saúde ocular, hoje, é intensificada pelo fato de os 
Serviços de Atenção Básica em Saúde não realizarem rastreamento oftalmológico, 
antes de encaminharem o paciente ao especialista. O CBO está propondo ao 
Ministério da Saúde o Programa de Capacitação das Equipes do Programa Saúde 
da Família para implementação de ações na Atenção Básica em Oftalmologia. 
Com a ampliação imperativa da Rede de Atendimento Básico, com a contratação 
de médicos oftalmologistas e inclusão dos Alunos de Cursos de Especialização e 
Residentes de Oftalmologia participando do Programa de Residência em Medicina 
Geral de Família e Comunidade com foco na Atenção Básica de Oftalmologia 
(previsto no Programa Mais Médicos), teríamos no médio prazo uma rede de 
atendimento Básico de Saúde Ocular ampla para dar apoio aos pacientes 
referenciados do Programa Saúde da Família (PSF) e das Unidades Básicas de 
Saúde. 

O CBO, também, está propondo ao ministério a implementação de Plano 
de Carreira para médicos oftalmologistas credenciados SUS em localidades 
prioritárias para o SUS com remuneração diferenciada, premiação por tempo de 
serviço, por produtividade, por aperfeiçoamento profissional e bonificação aos 
que trabalharem em localidades distantes. O CBO, ainda, continua solicitando ao 
Ministério da Saúde a atualização da remuneração SUS, correção de algumas 
distorções da Tabela de Remuneração do Programa Olhar Brasil, além da adoção 
de remuneração diferenciada em localidades prioritárias para o SUS. No conjunto, 
estas ações devem ampliar a abrangência da Rede de Atenção em Oftalmologia 
e, provavelmente, atrair grupos empresariais ao perceberem uma melhor 
competitividade econômica.

Para finalizar, voltemos à questão inicial: como o CBO pode contribuir para 
diminuir o tempo de espera para o exame ocular e evitar possíveis prejuízos à 
saúde ocular dos pacientes? Em tempo, não faltam oftalmologistas. A Oftalmologia 
quer participar, mas não existe credenciamento universal. A tecnologia existe e 
a gestão talvez seja o ponto crucial. O CBO tem disponibilizado ao Ministério da 
Saúde uma comissão de médicos oftalmologistas com experiência na utilização de 
unidades móveis de atendimento oftalmológico para auxiliar na operacionalização 
do Programa de Oftalmologia Itinerante desenhado pelo ministério para aumentar 
a abrangência do Programa Olhar Brasil. 

A demanda por 
serviços de saúde 
ocular, hoje, é 
intensificada pelo 
fato de os Serviços de 
Atenção Básica em 
Saúde não realizarem 
rastreamento 
oftalmológico, antes 
de encaminharem 
o paciente ao 
especialista. 
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VIGADEXA solução oferece:
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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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Normatização de Consultórios

CFM disciplina critérios mínimos
para funcionamento de serviços de 
assistência médica

“Recentes ocorrências, de grande repercussão, despertaram 
a sociedade para a necessidade do cumprimento de regras 
básicas para a segurança e funcionamento de equipamentos 
sociais de diversão, como o caso da Boate Kiss, mas, parece 
que a sociedade não presta a mínima atenção para a 
tragédia que se abateu sobre a Medicina. As condições de 
trabalho do médico são denunciadas como precárias há 
anos, e nada muda. O Conselho Federal de Medicina (CFM), 
entendendo a gravidade desta situação, coloca a disposição 
da sociedade o mínimo indispensável para que o médico 
aprenda e exerça a Medicina com proficiência.”

E
sta asserção faz parte da expo-
sição de motivos da Resolução 
2.056/2013 do CFM, que apresen-
ta detalhado manual em que estabe-
lece as condições mínimas para que 

o médico realize a investigação semiológica 
utilizando os recursos corretos à propedêuti-

ca, faça com segurança a investigação diag-
nóstica, institua a terapêutica correta e defina 
o prognóstico, além de tratar das prescrições 
em reabilitação, abordar as atestações de 
saúde, doença, sequelas e morte, bem como 
o que de suporte à vida precisa para tratar as 
complicações intercorrentes à sua interven-
ção. 

Publicada no Diário Oficial da União de 
12 de novembro de 2013, a resolução e seus 
anexos disciplinam os departamentos de fis-
calização nos conselhos regionais de medici-
na, estabelecem critérios para a autorização 
dos serviços médicos e estabelecem critérios 
mínimos para seu funcionamento. Também 
tratam dos roteiros de anamnese a serem 
adotados em todo o Brasil, inclusive nos esta-
belecimentos de ensino médico, roteiros para 
perícias médicas e a organização do prontuá-
rio de pacientes assistidos em ambientes de 
trabalho dos médicos.

Entre os pontos abordados estão a defini-
ção de serviços e ambientes médicos, a lista 
das responsabilidades dos médicos investidos 
em funções administrativas, normas para a 
realização da anamnese, diagnósticos, pres-
crições, internações, tratamento, organização 
de prontuários de pacientes e normas para 
realização de perícias médicas.
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CFM disciplina critérios mínimos
para funcionamento de serviços de 
assistência médica

Oftalmologia
Ao descrever os equipamentos mínimos dos consultórios e serviços 
onde se executam procedimentos sem anestesia local e sem 
sedação, o anexo correspondente assinala que o consultório de 
Oftalmologia deve ter, pelo menos:

n Duas cadeiras ou poltronas – uma para o paciente e outra 
para o acompanhante;

n Uma cadeira ou poltrona para o médico;
n Uma mesa/birô;
n Local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos 

a controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde me-
dicamentos desse grupo);

n Pia ou lavabo;
n Toalhas de papel / sabonete líquido para higiene;
n Lixeiras com pedal;
n Um esfigmomanômetro;
n Um estetoscópio;
n  Um termômetro;
n Um negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a lei-

tura da imagem;
n Oftalmoscópio direto;
n Equipamentos para execução de refração (auto refrator ou 

régua de equiascopia);
n Equipamento para avaliação da pressão intraocular (tonô-

metro de aplanação);
n Equipamentos para exame do fundo de olho (oftalmoscó-

pio binocular indireto);
n Lensômetro;
n Lâmpada de fenda;
n Ceratômetro;
n Material para identificação das cores verde, vermelha e 

amarela (cartilha de Ishiara);
n Régua milimetrada e/ou pupilômetro;
n Cadeira oftalmológica reclinável;
n Material para curativos / retirada de pontos;
n Material para assepsia / esterilização dentro das normas 

sanitárias;
n Recipiente rígido para o descarte de material perfurocor-

tante;
n Condições para desinfecção dos instrumentos dentro das 

normas sanitárias.

Já os consultórios ou serviços de Oftalmologia que realizem 
procedimentos invasivos que apresentem riscos de anafilaxias, 
insuficiência respiratória e cardiovascular (inclusive aqueles com 
anestesia local, sem sedação ou com sedação leve e moderada), 
além da estrutura básica para a propedêutica, serão exigidos os 
insumos e equipamentos para terapêutica e tratamento das reações 
anafiláticas e para a intervenção de socorro imediato em casos de 
complicações decorrentes da intervenção terapêutica. Assim, esses 
locais devem ter, no mínimo:

n Duas cadeiras – uma para o paciente e outra para o acom-
panhante;

n Uma cadeira ou poltrona para o médico;
n Uma mesa/birô;
n Local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos 

a controle especial;
n Pia ou lavabo;
n Toalhas de papel / sabonete líquido;
n Lixeiras com pedal;
n Um esfigmomanômetro;

n Um estetoscópio;
n Um termômetro;
n Luvas descartáveis
n Um negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a lei-

tura da imagem;
n Equipamentos para execução de refração (auto refrator);
n Equipamentos para exame de fundo de olho (oftalmoscópio 

binocular indireto);
n Material para identificação das cores verde, vermelha e 

amarela (teste de Ishiara);
n Cadeira oftalmológica reclinável;
n Lensômetro; 
n Lâmpada de fenda;
n Ceratômetro; 
n Régua milimetrada e/ou pupilômetro;
n Equipamentos de proteção individual (EPI), quando indica-

do, conforme especificações do fabricante;
n Material para pequenas cirurgias;
n Material para curativos / retirada de pontos;
n Material para anestesia local;
n  Material para assepsia / esterilização dentro das normas 

sanitárias;
n Recipiente rígido para o descarte de material perfurocor-

tante;
n Cumprir os requisitos de segurança para atendimento de 

intercorrências dentro do consultório ou referenciado den-
tro do ambiente;

A mesma resolução detalha os equipamentos e mobiliários 
necessários a um consultório de Oftalmologia:

n Cadeira oftalmológica;
n Coluna oftalmológica;
n Impressora;
n Microcomputador;
n Negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura 

de imagem;
n Armário vitrine com porta;
n Balde cilíndrico porta detritos com pedal;
n Banqueta giratória / mocho;
n Cadeira;
n Cesto de lixo;
n Mesa para impressora;
n Mesa para computador;
n Mesa tipo escritório com gavetas;
n Cadeira giratória com braços.

A resolução entrará em vigor no prazo de 180 dias conta-
dos a partir de sua publicação.

Veja a íntegra da Resolução, seus anexos e exposição de 
motivos no site http://bit.ly/1jpZHp2
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E
stas são algumas das muitas dúvi-
das presentes atualmente entre os 
médicos oftalmologistas do Brasil e 
entre todos aqueles que, de uma for-
ma ou de outra, preocupam-se com 

a saúde ocular da população e com a possibi-
lidade do exame de refração e a prescrição de 
lentes de grau serem realizados por técnicos 
sem formação médica e ligados ao comércio 
óptico. 

Para o assessor jurídico do CBO, José 
Alejandro Bullón, sócio do Escritório de Advo- 
cacia Bullón & Albuquerque Advogados Asso-
ciados, as respostas são claramente positivas 
aos médicos em geral e aos médicos oftal-
mologistas em particular. Para ele, a situação 
jurídica criada pela entrada em vigor da Lei do 

Ato Médico nem de longe se 
aproxima do “flagelo” retra-
tado por algumas lideranças 
médicas e políticas. Nesta en-
trevista, explica o motivo.

 
JOTA ZERO: Contra a opi-
nião quase generalizada, você 
defende que a chamada Lei 
do Ato Médico é positiva para 
a Medicina. Por que?

José Alejandro Bullón: 
Antes de falar sobre a Lei 
12.842/13, vamos falar da lei 
maior do País. O artigo 5, inci-
so 13º da Constituição Fede-
ral diz: “é livre o exercício de 
qualquer trabalho, oficio ou 
profissão, atendidas as qua-
lificações profissionais que a 
lei estabelecer. Então, hoje no 
Brasil, em termos de profis-
são regulamentada, a Consti-

tuição diz que uma profissão regulamentada 
somente pode exercer seu mister quando 
houver legislação específica que preveja seus 
atos e que autorize sua atuação. Com a edi-
ção da Lei nº 12.842/2013 toda e qualquer 
dúvida que existia em relação aos atos que 
podem ser realizados pelos profissionais 
médicos foi dirimida, já que foram expressa-
mente estabelecidos em lei, inclusive quais os 
atos privativos dessa atuação. Parafraseando 
um médico amigo, a melhor forma de analisar 
o texto legal é de baixo para cima. Assim, o 
artigo 7º determina que entre as competên-
cias do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
está ditar normas para definir o caráter expe-
rimental de procedimentos em Medicina. Isto 
é um ganho estratosférico. O artigo 6º esti-
pula que a denominação de “médico” é priva-
tiva dos graduados em cursos superiores de 
Medicina e inscritos no conselho regional de 
medicina. Isto tem implicações, inclusive, no 
Programa Mais Médicos. O artigo 5º estabe-
lece que são privativos de médicos: perícias 
e auditorias médicas, coordenação e super-
visão vinculadas de forma imediata e direta 
atividades privativas do médico; ensino de 
disciplinas especificamente médicas; coorde-
nação dos cursos de graduação em Medici-
na, dos programas de residência médica, dos 
cursos de pós-graduação específicos para 
médicos. Por mais básico que possa parecer, 
este dispositivo legal acaba com dúvidas que 
vinham sendo trazidas para a classe médica 
por conta de demandas judiciais e já tenho 
notícias de perícias canceladas por que fo-
ram realizadas por profissionais sem forma-
ção médica. Isto terá muitas consequências 
no universo das seguradoras e operadoras 
de planos de saúde. O artigo 4º merece um 
espaço mais elaborado.

 

O papel do médico oftalmologista na

atual legislação
A nova lei (e suas consequências 
para a Oftalmologia) explicada
Afinal, a lei 12.842/2013 (chamada Lei do Ato Médico) é boa ou ruim? Os vetos 
presidenciais a determinados artigos desta lei a deformaram irremediavelmente? 
Ou não? E para a Oftalmologia, a lei traz que consequências? Os decretos 
20.931/32 e 24.492/34 (que determinam a obrigatoriedade das prescrições 
médicas para as lentes de grau e proíbem a existência de consultórios de óticos ou 
optometristas) continuam em vigor? 
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JOTA ZERO: Então fale sobre o artigo 4º.

José Alejandro Bullón: O artigo lista uma 
série de atividades que são privativas de mé-
dicos (veja lista no quadro na página 13), ou 
seja, existe o reconhecimento expresso, em 
texto legal, de que tais atos somente podem 
ser realizados por médicos. Num país onde 
existe a mais variada normatização de te-
mas, a edição da lei é um especificador de 
responsabilidades. Ao definir de forma ex-
pressa que somente o médico pode executar 
procedimentos invasivos, sejam diagnósti-
cos, terapêuticos ou estéticos, efetivamente 
salta aos olhos a intenção do legislador em 
proteger o cidadão de profissionais sem ha-
bilitação legal e curricular para praticar atos 
para os quais não possuem competência, seja 
no sentido lato ou estrito do termo. Procedi-
mentos invasivos são aqueles que provocam 
o rompimento das barreiras naturais ou pe-
netram em cavidades do organismo, abrindo 
uma porta ou acesso para o meio interno. Ine-
xiste diferença entre procedimentos invasivos 
ou minimamente invasivos. Nos termos da lei, 
o ato invasivo é um ato privativo do médico. 
Quero destacar que o mesmo artigo elenca 
entre as atividades privativas do profissional 
médico a determinação do prognóstico rela-
tivo ao diagnóstico nosológico. O diagnóstico 
nosológico, nos termos da lei, é conceituado 
como a determinação da doença que acome-
te o ser humano, aqui definida como inter-
rupção, cessação ou distúrbio da função do 
corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, 
no mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:   
I - agente etiológico reconhecido; II - grupo 
identificável de sinais ou sintomas e III - al-
terações anatômicas ou psicopatológicas.  
A lei também responde quem é o profissional 
autorizado legalmente para a determinação 
do diagnóstico e do tratamento de doenças, 
em seu parágrafo único do artigo 2º, ao dis-
por que o médico desenvolverá suas ações 
profissionais no campo da atenção à saúde 
para: I - a promoção, a proteção e a recupera-
ção da saúde; II - a prevenção, o diagnóstico e 
o tratamento das doenças e III - a reabilitação 
dos enfermos e portadores de deficiências.  
O ganho trazido pela nova lei é a constatação 
inequívoca de que o médico está autorizado 
legalmente, de forma expressa e inequívoca, 
a realizar o diagnóstico nosológico, não sendo 
mais possível alegar a inexistência de legisla-
ção que regulamente o tema.

 

JOTA ZERO: Assim como outras profissões.

José Alejandro Bullón: O problema é que 
se criou uma cultura, incitada pelas demais 
profissões da área da saúde, de que na ine-
xistência de lei específica, qualquer profissio-

nal poderia realizar o diagnóstico nosológi-
co. Este pensamento é oblíquo e carece de 
fundamentação jurídica, legal e lógica. Uma 
pesquisa em toda a legislação revela que 
somente o médico é o profissional habilitado 
legalmente para a realização de diagnóstico 
clínico nosológico. Repito: nenhuma outra 
profissão, seja qual for sua área de atuação, 
ligada ou não à saúde, possui em sua legisla-
ção regulamentadora a autorização expressa 
de realização do diagnóstico nosológico. Vi-
vemos em um estado democrático de direito, 
onde o princípio da legalidade objetiva é um 
balizador da atuação da administração públi-
ca. Assim, a lei, em sentido estrito, sempre 
será o mestre guia e delimitador de atuação 
profissional. Desta forma, interpretações de 
que todo e qualquer profissional pode fazer 
o diagnóstico nosológico são flagrantemente 
parciais, redondamente equivocados, inequi-
vocamente tendenciosas e facilmente con-
trapostas, com base no texto legal. Assim, de 
fato hoje no Brasil, somente o médico detém 
competência legal expressa para a realização 
de diagnóstico nosológico. Apesar de legal-
mente não ser atividade privativa do médico, 
em termos fáticos, é sim uma atividade pri-
vativa do médico, já que nenhuma outra pro-
fissão no Brasil possui autorização legal para 
realizar tal ato. Além disso, o simples fato de 
algumas atividades não terem sido arroladas 
como privativas de médicos não autorizam, 
automaticamente, outros profissionais a rea-
lizá-las.

 

Nenhuma outra 
profissão, seja qual 
for sua área de 
atuação, ligada ou 
não à saúde, possui 
em sua legislação 
regulamentadora a 
autorização expressa 
de realização 
do diagnóstico 
nosológico.
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JOTA ZERO: Os decretos 20.931/32 e 
24.492/34 estão em vigor?

José Alejandro Bullón: Existe em trami-
tação no Supremo Tribunal Federal (STF) 
uma Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental – ADPF sobre o assunto. 
A ADPF é uma medida judicial que tramita 
exclusivamente perante o STF e que tem por 
objeto evitar ou reparar lesão a preceito fun-
damental, resultante de ato do Poder Público. 
No caso concreto, o Conselho Brasileiro de 
Óptica e Optometria - CBOO entende que os 
decretos 20.931/1932 e 24.492/34 esta-
riam impedindo o livre exercício da profissão 

de optometrista. Em 02 de agosto de 2013, 
o STF, na figura do Ministro Relator Gilmar 
Mendes, solicitou informações à Presidência 
da República e ao Congresso Nacional, no 
prazo de 10 dias, a respeito da vigência des-
ses decretos, principalmente considerando a 
aprovação da Lei 12.842/2013. Em 20 de 
agosto, a Advocacia do Senado Federal, na 
figura de seu advogado geral Adjunto Rômulo 
Gobbi do Amaral, enviou ao STF o Ofício n. 
377/2013 – PRESID/ADVOSF, em que está 
assinalado que “ao longo da tramitação do 
Projeto de Lei n. 268/2002 não houve qual-
quer referência aos Decretos 20.931/1932 
e 24.492/1934, e nenhum dispositivo na Lei 
n. 12.842/2013 acerca de eventual norma a 
ser revogada, cabendo aqui a aplicação dos 
dispositivos constantes no artigo 2 do De-
creto-Lei n. 4.657/42 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro – Redação dada 
pela Lei n. 12.376/2010). Portanto, podemos 
facilmente interpretar que os decretos con-
tinuam vigentes, apesar da superveniência 
da Lei 12.842/2013. O importante é deixar 
claro que a Lei nº 12.842/2013 nada mais é 
do que um normativo esclarecedor de quais 
as atribuições e atividades, de fato e de di-
reito, exclusivas dos profissionais médicos 
e não revogou os Decretos 20.931/1932 e 
24.492/1934.

 
JOTA ZERO: E que conclusão podemos tirar 
disso?

José Alejandro Bullón: Os optometristas 
pretendem realizar diagnóstico nosológico, ou 
seja, esses profissionais, mesmo não possuin-
do qualquer formação científica ou autoriza-
ção legal, desejam realizar procedimentos mé-

Continua sendo exercício ilegal da Medicina

Continua sendo exercício ilegal da 
Medicina

Com a edição da Lei 
nº 12.842/2013 toda e 
qualquer dúvida que 
existia em relação 
aos atos que podem 
ser realizados pelos 
profissionais médicos 
foi dirimida, já que 
foram expressamente 
estabelecidos em 
lei, inclusive quais os 
atos privativos dessa 
atuação 
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dicos complexos como é o caso do exame de 
refração e a adaptação de lentes de contato. 
O exercício da Oftalmologia, como especiali-
dade da Medicina, não pode ser objeto da atu-
ação por técnicos sem formação médica es-
pecífica, pois pressupõe um diagnóstico e um 
tratamento, portanto, trata-se de ato médico. O 
exame oftalmológico caracteriza-se como ato 
médico e assim deve ser tratado, pois, além de 
diagnosticar todas as doenças diretamente li-
gadas aos órgãos da visão, se presta, também, 
a diagnosticar inúmeras outras doenças sistê-
micas, manifestadas por alterações oculares. 
A autorização para a atuação dos optome-
tristas seria uma excentricidade jurídica, pois 
como poderá ele responder pelo resultado de 
uma avaliação ou diagnóstico, a exemplo do 
que ocorre com o médico, sobre o qual recai o 
ônus da chamada Responsabilidade Civil, que 
o leva a responder judicialmente por negligên-
cia, imprudência ou imperícia no ato médico. 
Os decretos 20.931/32 e 24.492/34 não 
proíbem, em absoluto, o exercício da profissão 
de optometrista, apenas limitam seu espectro 
de competência.

 

JOTA ZERO: Considerações finais?

José  Alejandro Bullón: O objetivo da lei 
12.842/13 não é só a proteção do profis-
sional médico. Primordialmente, a lei visa 
a proteção e segurança do paciente, para 
que este não seja atendido por quem é ina-
bilitado e imperito para tratar da sua saúde.  
O bem jurídico protegido não é o médico, mas 
sim a saúde da população. Desta forma, não 
há como admitir que técnicos em optometria, 

ainda que diplomados em curso superior, pos-
sam diagnosticar ametropias e receitar óculos 
e lentes de contato sem expor as pessoas por 
eles atendidas a danos visuais graves e até 
irreversíveis. A existência de cursos regulares 
de optometria em nada modifica a situação 
jurídica dos optometristas, vez que tais cursos 
são autorizados pelo Ministério da Educação, 
não para a prática e exercício profissional de 
seu conteúdo, mas, tão somente, pela busca 
do conhecimento. Também é falsa a asserti-
va de que os optometristas estariam cobrindo 
uma lacuna no atendimento da saúde visual 
da população. A realidade é muito diversa. 
Sem o conhecimento e formação necessá-
rios, a atuação do optometrista é um desfavor 
à saúde pública, colocando em sérios riscos 
de sequelas irreparáveis e população.

 

Art. 4o  São atividades privativas do médico:

a) indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios;

b) indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 

incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;

c) intubação traqueal;
d) coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças neces-

sárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, incluindo 

a desintubação traqueal;
e) execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;

f) emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos exa-

mes anatomopatológicos;
g) determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

h) indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;

i)  realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, 

toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;

j) atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;

l) atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que não haja médico.
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O 
Conselho Deliberativo do CBO 
aprovou o credenciamento de 
oito cursos de especialização em 
Oftalmologia (num total de 25 va-
gas) e a ampliação do número de 

vagas credenciadas pela entidade (nove) de 
outras cinco instituições. A decisão foi tomada 
durante a reunião do conselho realizada em 
29 de novembro, durante o 16º Congresso de 
Oftalmologia USP / 15º Congresso de Auxi-
liar de Oftalmologia.

A Comissão de Ensino do CBO havia su-
gerido a aprovação do credenciamento e do 

aumento do número de vagas e a sugestão foi 
acatada pelo Conselho Deliberativo. 

“Hoje, o CBO tem 75 cursos credencia-
dos, presentes em 17 Estados da Federação 
e no Distrito Federal. Desta forma, o CBO está 
contribuindo para a formação de mais médi-
cos oftalmologistas de qualidade, o que traz 
reflexos positivos na reordenação da oferta de 
vagas para a Especialização e para a Residên-
cia Médica na Oftalmologia”, afirmou o presi-
dente do CBO, Milton Ruiz Alves.

As instituições que tiveram seu Curso de 
Especialização credenciado pelo CBO foram:

CBO credencia novos cursos

Hospital Geral de Fortaleza
aumento de duas para três vagas;

Centro Oftalmológico de Minas Gerais
aumento de quatro para cinco vagas;

Hospital de Olhos do Paraná
aumento de três para seis vagas;

Policlínica de Botafogo
aumento de uma para duas vagas.

CBO credencia novos cursos

Universidade Federal de Alagoas 
Hospital Universitário 
Professor Alberto Antunes – HUPAA
Maceió/AL (três vagas) 
Coordenador: Mário Jorge dos Santos

DayHorc
Hospital de Olhos Ruy Cunha
Itabuna/BA (cinco vagas)
Coordenadora: Auta Viviane Figueirêdo 
Rocha de Sá

Hospital Santa Luzia
Fundação Colombo Spínola
Salvador/BA (três vagas) 
Coordenadora: Mariluze Maria dos Santos 
Sardinha

Universidade Federal do Espirito Santo
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes
Vitória/ES -  (quatro vagas) 
Coordenador: Ângelo Ferreira Passos

Hospital da Fundação Banco de Olhos de Goiânia
Goiânia/GO (seis vagas)
Coordenadora: Luciana Barbosa Carneiro

Hospital de Olhos Aparecida
Aparecida de Goiânia/GO (duas vagas)
Coordenador: Alexandre Chater Taleb

Hospital Quarteirão da Saúde de Diadema
Diadema/SP (três vagas)
Coordenadora: Marta Beatriz de Filippi 
Sartori

Hospital Oftalmológico do Acre (AC) 
Rio Branco/AC (duas vagas) 
Coordenadora: Natalia Pimentel Moreno

As instituições que tiveram o Curso de  
Especialização credenciado pelo CBO foram:

Errata
Na edição nº 151 do JORNAL OFTAL-
MOLÓGICO JOTA ZERO foi publicada 
erroneamente a informação de que o 
Curso de Especialização em Oftalmologia 
do Hospital de Olhos de Sergipe estaria 
aguardando credenciamento pelo CBO. 
Na realidade, o curso já é credenciado do 
CBO há mais de dois anos.

 

Hospital Regional de São José (SC)
aumento de três para cinco vagas.

A mesma reunião do Conselho Deliberati-
vo do CBO aprovou o aumento do número de 
vagas solicitadas por cinco cursos de espe-
cialização em Oftalmologia credenciados pela 
entidade. São eles:
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As primeiras discussões em torno da 
criação de um Hospital Universitá-
rio (HU) em Alagoas surgiram em 

1950, quando entrou em funcionamento 
a Faculdade de Medicina em Maceió. Na 
época, os alunos do curso de Medicina 
contavam com a colaboração da Santa 
Casa de Misericórdia de Maceió, que fazia 
o papel de hospital-escola. Na década de 
60 do século XX, a Faculdade de Medicina 
passou a ser uma das unidades integran-
tes da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL). A construção do prédio do Hospi-
tal Universitário foi iniciada em 1967, mas 
a instituição só entrou em funcionamento 
em 1973.

Desde seu início, o Hospital Universitá-
rio exerceu uma grande influência no cam-
po da saúde no município de Maceió, ofe-
recendo serviços de apoio ao diagnóstico, 
de internação e ambulatorial, contando 

Universidade Federal de Alagoas
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes – HUPAA

com centro cirúrgico, centro obstétrico e 
UTI Geral entre outros setores. Em 2000, 
a instituição passou a chamar-se Hospital 
Universitário Professor Alberto Antunes 
(HUPAA).

“A residência em Oftalmologia do HU-
PAA/UFAL é reconhecida pela Comissão 
Nacional de Residência Médica do MEC há 
mais de 10 anos. Nos faltava o credencia-
mento do CBO que, para alegria de todos, 
acaba de acontecer. Estamos todos de pa-
rabéns” disse Mário Jorge dos Santos, che-
fe do Setor de Oftalmologia e coordenador 
do Curso de Especialização em Oftalmolo-
gia da UFAL.

Jorge dos Santos possui graduação 
em Medicina pela Universidade Estadual 
de Ciências da Saúde de Alagoas (1979) 
e cursou sua especialização em Oftalmo-
logia no Centro de Estudos e Pesquisas 
Oculistas Associados. 

Fundado em 1982 na cidade de Ita-
buna (BA) com o nome de Clínica 
de Olhos Santa Clara, o Hospital de 

Olhos Ruy Cunha tem atualmente uni-
dades em Salvador (duas), Itabuna e Eu-
nápolis, além de uma unidade móvel que 
percorre periodicamente várias cidades 
do interior baiano. Possui uma equipe 
composta por mais de 200 colaborado-
res, distribuídos por todas as unidades, 
e oferece à comunidade atendimento de 
qualidade onde procura manter padrões 
de excelência.

Para a coordenadora do curso de 
especialização em Oftalmologia do 
DAYHORC – Hospital de Olhos Ruy 
Cunha, Auta Viviane Figueirêdo Rocha Sá, 
o credenciamento pelo CBO representa 
um marco e uma grande conquista. 

“Nos dois últimos anos, quando assu-
mi a coordenação do programa de trei-
namento em Oftalmologia da instituição, 
começamos a trabalhar para alcançar a 
validação, alinhando à programação teóri-
ca e prática de acordo com o preconizado 
pelo CBO. Foi com muita alegria que rece-
bemos a notícia de que o DayHORC fora 
credenciado como uma dos cursos de es-
pecialização em Oftalmologia do Estado e 
a primeira da histórica região sul da Bahia, 

DayHorc - Hospital de Olhos Ruy Cunha

alegria comparável ao compromisso de tra-
balharmos arduamente no aprimoramento de 
todas as etapas envolvidas na formação dos 
futuros médicos oftalmologistas, tanto na par-
te teórica quanto prática e humana”, declarou. 

Para a coordenadora, o objetivo do curso 
é formar um profissional ético, com elevado 
nível técnico e comprometido com a principal 
missão do Ser Médico: Servir. Afirmou que o 
DayHORC conta com uma equipe de precep-
tores tecnicamente capacitados e dedicados, 
em constante busca pelo aprimoramento pe-
dagógico.

Auta Viviane Figueirêdo Rocha Sá é Gra-
duada em Medicina e em Farmácia, especia-
lista em Oftalmologia, mestre em Genética e 
Biologia Molecular, é professora e vice-coor-
denadora do curso de Medicina da Universi-
dade  Estadual de Santa Cruz (UESC). 
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A Fundação Santa Luzia foi criada em 1934 pelo of-
talmologista Colombo Spínola e em maio de 1974 
passou a se chamar Fundação Colombo Spínola – 

Hospital Santa Luzia. Presta atendimento em todas as áre-
as da Oftalmologia com ênfase na prevenção da cegueira 
tendo como valores expressos a humanização, qualidade, 
tecnologia e responsabilidade. Sua história educacional na 
Especialidade já tem algum tempo e são vários os oftal-
mologistas que atuam na Bahia e tiveram sua formação no 
Hospital Santa Luzia. Conta com equipe de preceptores 
qualificados que atuam nas áreas de  retina e vítreo, estra-
bismo, oftalmologia pediátrica, uveítes, córnea, lentes de 
contato, catarata, glaucoma, plástica ocular, órbita e vias 
lacrimais . 

Hospital Santa Luzia – Fundação Colombo Spínola

“A solicitação de credenciamento pelo Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia veio da necessidade do reconheci-
mento da qualidade de formação dos nossos especialistas 
pela instituição brasileira de maior respeito e prestígio den-
tro na Oftalmologia.  Foi com grande alegria e entusiasmo 
que recebemos a notícia do credenciamento, o que signifi-
ca para nosso serviço o reconhecimento do respeito, ética, 
qualidade e responsabilidade que desenvolvemos nosso 
trabalho e a oportunidade de oferecer aos nossos alunos a 
consagração do seu sucesso através da obtenção do Título 
de Especialista emitido pelo Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia e pela Associação Médica Brasileira”, afirma Mari-
luze Maria dos Santos Sardinha, coordenadora do Curso de 
Especialista em Oftalmologia da instituição.

Mariluze Maria dos Santos Sardinha Possui graduação 
em Medicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública e , na Oftalmologia, especializou-se em Plástica 
Ocular em estágios no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Bascom 
Palmer Eye Institute (EUA) e Wills Eye Hospital (EUA). Fez 
doutorado em Oftalmologia na USP.
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O Hospital Universitário Cassiano 
Antônio de Moraes (Hucam), con-
siderado o maior da rede pública 

de saúde do Estado Espírito Santo. Está 
localizado no campus universitário de 
Maruípe, em Vitória, e o prédio central 
do hospital funcionou, na década de 40, 
como Sanatório Getúlio Vargas. Em 1967, 
foi incorporado à Universidade Federal 
do Espírito Santo com o nome de Hospi-
tal das Clínicas, como ainda é conhecido. 
Por meio de contrato assinado em abril de 
2013, o Hucam passou a ser administra-
do pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), empresa pública 
vinculada ao Ministério da Educação.

O Centro Cirúrgico de Oftalmologia 
encontra-se no prédio do hospital ao pas-
so que o ambulatório está instalado em 
um anexo denominado Casa 4. O departa-
mento está para ser transferido para sua 
futura sede, em prédio exclusivo com mais 
de 2.000 m²

“O credenciamento do nosso progra-
ma de educação em Oftalmologia pelo 
CBO representou o reconhecimento do 
órgão máximo de classe de que nosso 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes

curso se encontra dentro dos padrões técni-
cos exigidos. Isso muito nos honrou e nos deu 
a certeza de que, apesar de todas as dificul-
dades existentes no serviço público, estamos 
seguindo em frente, tentando melhorar a cada 
dia. Nessa ocasião especial, essa conquista 
vem como um presente de final de ano para 
toda nossa equipe e para nossos alunos”, afir-
mou Ângelo Ferreira Passos, coordenador do  
Curso.

Ângelo Ferreira Passos é graduado em 
Medicina pela Universidade Federal do Espí-
rito Santo (1974), possui doutorado em Me-
dicina - área Oftalmologia - pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (1979) e pós-douto-
rado pela Universidade de Londres - Moorfiel-
ds Eye Hospital.
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O Banco de Olhos de Goiânia começou 
suas atividades em 1978 nas depen-
dências do Hospital das Clínicas, no 

Setor Universitário, em Goiânia. Em 1983, 
depois de sucessivas crises que quase provo-
caram seu fechamento, um movimento de mé-
dicos e empresários fez com que os Lions Clu-
bes da Grande Goiânia assumissem o controle 
da instituição e se responsabilizassem por seu 
saneamento financeiro e operacional. Como 
resultado desse movimento nasceu a Funda-
ção Banco de Olhos de Goiás (FUBOG). 

A instituição passou por processo de mu-
danças e inserção na comunidade goiana e 
foram criados novos mecanismos de divulga-
ção e de captação de córneas. Em 1996, foi 
inaugurado o Hospital da Fundação Banco de 
Olhos de Goiás, prédio com 1.300 m² de área. 
Em 2006 foi inaugurado o segundo hospital 
do grupo, o Instituto Latino Americano de Of-
talmopediatria, com 2.800 m² distribuídos em 
cinco centros cirúrgicos, 12 consultórios mé-
dicos, 11 leitos de enfermaria e oito aparta-
mentos, sala de isolamento, ambulatório, sala 
de espera para 300 pessoas, brinquedoteca e 
biblioteca para alunos do curso de especiali-
zação/residência. 

“A Fundação Banco de Olhos de Goiás 
tem programa de formação de especialistas 

Fundação Banco de Olhos de Goiás

em Oftalmologia, com curso credenciado 
pelo MEC desde 1999.  Dentro do proces-
so de crescimento e aperfeiçoamento do 
serviço, algumas medidas foram tomadas, 
entre as quais a contratação de Luciene 
Barbosa de Sousa como diretora técnica 
e coordenadora de ensino da instituição e 
a busca do credenciamento do nosso cur-
so pelo CBO.  O credenciamento obtido 
representou o reconhecimento de matu-
ridade do programa, uma vez que os crité-
rios do CBO são bem mais rígidos dos que 
os da Comissão Nacional de Residência 
Médica do MEC.  Ao mesmo tempo, sig-
nifica mais um desafio para a instituição, 
uma responsabilidade para com a classe 
oftalmológica”, declara Luciana Barbosa 
Carneiro, atual coordenadora do Curso de 
Especialização em Oftalmologia da FU-
BOG. 

A FUBOG já realizou mais de 1,8 mi-
lhão de consultas desde sua inauguração, 
aproximadamente 50 mil cirurgias de ca-
taratas e 9 mil transplantes de córneas. 

Luciana Barbosa Carneiro possui 
doutorado em Medicina (Oftalmologia) 
pela Universidade Federal de São Paulo 
(2009) e grande experiência na área de 
Cirurgia. 

Luciana Barbosa 
Carneiro
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Hospital de Olhos Aparecida

O Hospital de Olhos Aparecida (HOA) foi fundado há 
dez anos, sendo a Instituição de referência em saúde 
ocular para a cidade de Aparecida de Goiânia, o se-

gundo maior município do Estado de Goiás, com mais de 500 
mil habitantes.

O HOA tem em seus quadros 28 médicos oftalmologis-
tas, incluindo quatro doutores e dois mestres em Oftalmolo-
gia. Atende aproximadamente 2.400 pacientes SUS por mês, 
além de associados a convênios e pacientes particulares. 
Atende a todas as subespecialidades oftalmológicas em am-
bulatório clínico e atividades cirúrgicas.

“Para o HOA, no ano em que completa dez anos de ati-
vidade, o credenciamento do Curso de  Especialização em 
Oftalmologia pelo CBO e AMB representa a entrada em uma 
nova etapa de sua história - a de Hospital Escola - que au-
menta suas responsabilidades junto à comunidade que serve 
e permite continuar elevando o nível da assistência oftalmoló-
gica oferecida aos goianos”, declarou o coordenador do Cur-
so de Especialização do HOA, Alexandre Chater Taleb.

Taleb possui graduação em Medicina pela Universidade 
Federal de Goiás (1997) e doutorado em Ciências pela Uni-
versidade de São Paulo (2009), com foco em Telemedicina. 
É professor da Disciplina de Telemedicina da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás, coordenador 
do NUTTs (Núcleo de Telemedicina e Telessaúde da FMU-
FG), coordenador do setor de neuro-oftalmologia do Centro 
Brasileiro de Cirurgia de Olhos e chefe do serviço de Neuro- 
Oftalmologia do Centro de Referência em Oftalmologia do 
Hospital das Clínicas UFG. 
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As obras do complexo médico “Quar-
teirão da Saúde” foram finalizadas em 
2007. Além de especialidades médicas 

e de um Centro de Reabilitação, o “Quarteirão 
da Saúde” abriga a base do SAMU (Serviço de 
Atendimento Médico de Urgência) para aten-
dimentos de emergência. O complexo, forma-
do para atender 26 especialidades clínicas de 
média complexidade, está instalado em área 
de mais de 20 mil m² e exigiu investimentos 
da ordem de R$ 70 milhões.

A coordenadora do Curso de Especializa-
ção em Oftalmologia da instituição, Marta Be-
atriz de Filippi Sartori, afirmou que o serviço de 
atendimento oftalmológico foi montado sob a 
coordenação do IPEPO e, posteriormente, da 
SPDM, ambos ligadas à Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), aproveitando toda 
a experiência que ela havia acumulado na 
Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde tam-
bém dirigiu o Departamento de Oftalmologia.

“Utilizei a experiência adquirida em Jun-
diaí para montar um programa de assistência 
oftalmológica, já que as duas cidades têm 
grandes semelhanças. Por razões diversas, os 

Hospital Quarteirão da Saúde de Diadema

alunos do curso de Jundiaí foram trans-
feridos para Diadema e, em determinado 
momento, percebemos que o curso de 
especialização em oftalmologia estava 
praticamente montado, embora não fizes-
se parte dos planos originais. Pedimos o 
credenciamento como residência do MEC, 
que foi concedida. Entretanto, não dá para 
se falar em educação em Oftalmologia 
sem falar CBO. Por isto, solicitamos o cre-
denciamento, que felizmente foi concedi-
do. Tudo foi feito e conquistado com muito 
empenho e muito carinho de uma equipe 
muito dedicada”, declarou Marta Sartori.

A coordenadora afirma que o serviço 
é motivo de orgulho para a cidade e que 
oferece possibilidades interessantes para 
o ensino da especialidade, já que as insta-
lações são modernas e com equipamen-
tos de última geração. 

A coordenadora do curso salienta que 
o Quarteirão da Saúde é equipamento as-
sistencial e não educacional. Entretanto, 
na sua avaliação serviço de assistência à 
saúde, principalmente de caráter publico, 
deve envolver ensino e pesquisa para for-
mar o tripé que gera a excelência. Tal ideia 
foi encampada pelos gestores da institui-
ção e pelas autoridades do município de 
Diadema.

Marta Beatriz de Filippi Sartori possui 
graduação em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Jundiaí (1982) e douto-
rado em Medicina (Oftalmologia) pela Uni-
versidade Federal de São Paulo (1992). 
Como coordenadora do Curso de Espe-
cialização em Oftalmologia da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí recebeu quatro ve-
zes o Prêmio CBO/Ensino destinado aos 
coordenadores cujos alunos conseguem a 
melhor média na Prova Nacional de Oftal-
mologia por quatro anos seguidos.

Marta Beatriz de Filippi 
Sartori
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O Hospital Oftalmoló-
gico do Acre (HOA) 
surgiu em 2006, 

fundado pelo médico of-
talmologista Paulo Velloso 
com o objetivo de dotar a 
cidade de Rio branco e o 
Estado do Acre de uma 
instituição de ponta na Es-
pecialidade.

O HOA firmou recen-
temente convênio com a 
Secretaria de Saúde do 
Estado do Acre que possi-
bilitou a multiplicação dos 
procedimentos realizados 
tanto na capital quanto no 
interior. Esta grande demanda também facilitou a implan-
tação de uma estrutura didática que acabou se transfor-
mando em curso de especialização em Oftalmologia que 
solicitou credenciamento ao CBO.

A atuação em todo o Acre mostrou as carências exis-
tentes em termos de profissionais especializados na área 
de Oftalmologia. Por esta razão, o curso ganha dimensão 
histórica para a medicina e para a população daquele Esta-
do da região Norte do País.

 O credenciamento trará impacto muito positivo junto a 
população do Estado e será a demonstração de que os mé-
dicos oftalmologistas acreanos estão em constante busca 
pelo conhecimento.

O curso será coordenado por Natália Pimentel Moreno, 
que graduou-se pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 
2005, é doutora pela UNIFESP e possui trabalhos na área 
de Cirurgia Oftalmológica.

“O credenciamento é conquista muito importante para 
o Hospital Oftalmológico do Acre. Estamos iniciando a re-
alização desse projeto com a parceria do Governo do Es-
tado do Acre e Secretária de Saúde do Acre com o obje-
tivo de oferecer educação oftalmológica de qualidade aos 
médicos. Para nós é mais um grande desafio, colocando 
nosso Estado em evidência para o Brasil”, declarou Natália 
Pimentel Moreno.

Hospital Oftalmológico do Acre
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F
ico muito satisfeito porque acho que ter-
minei o mandato como pretendia, na mi-
nha maneira simples de fazer as coisas, 
mas sempre trabalhando. Sempre procu-
rei trabalhar em harmonia com a minha diretoria, em harmonia com os funcionários do CBO e em harmonia com a Oftalmologia brasileira procu-rando, principalmente, interpretar o que a entidade, o que os colegas pensavam e aspiravam com o res-peito a seu futuro e ao futuro da Saúde Ocular da população brasileira”.

Foram estas as palavras com que Marco Antô-nio Rey de Faria resumiu sua gestão à frente do CBO na cerimônia em que sua fotografia foi incluí-da na galeria dos retratos dos presidentes do Con-selho Brasileiro de Oftalmologia, realizada na sede da entidade, em 29 de novembro, com a presença de vários ex-presidentes e lideranças da especia-lidade.
Na mesma solenidade, Marco Antônio Rey de Faria entregou ao atual presidente do CBO, Mil-ton Ruiz Alves, a chave simbólica da entidade e a caneta de ouro com que, simbolicamente também, assinará os atos de sua gestão. Em contrapartida, Milton Ruiz Alves entregou ao ex-presidente uma coleção dos exemplares do Jornal Oftalmológico Jota Zero editados durante os dois anos de sua gestão e álbuns com fotografias de momentos marcantes de sua atuação à frente da entidade.

F
ico muito satisfeito porque acho que ter-
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Rey de Faria 
tem seu retrato incluído na 
galeria de presidentes do CBO
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Legislação Lançamento no Brasil!

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

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

á Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, pu-
blicada no Diário Oficial da União em 21 de 
novembro, que atualizou o Protocolo Clínico 
e as Diretrizes Terapêuticas do Glaucoma. 
Nesse novo Protocolo, estão assinalados os 
conceitos gerais do glaucoma, critérios de 
diagnóstico, critérios de inclusão e de exclu-
são, tratamento e mecanismos de regulação, 
controle e avaliação. É de caráter nacional e 
deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios na regulação do acesso assistencial, 
autorização, registro e ressarcimento dos pro-
cedimentos correspondentes. 

A elaboração desse Protocolo foi resulta-
do de recente consulta pública realizada pela 
Secretaria de Atenção à Saúde e as avalia-
ções técnicas de órgãos do próprio ministé-
rio. A portaria entrou em vigor na data de sua 
publicação e revogou o Anexo IV - Protocolo 
Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Atenção 
ao Portador de Glaucoma, da Portaria 288/
SAS/MS, de 19 de maio de 2008.

Para Lima, a atual peça legal emitida ela 
SAS não aumenta o grau de liberdade do médi-
co de decidir qual o medicamento de primeira, 
segunda ou terceira linhas para cada paciente, 
como já ocorria na versão anterior de 2008.

“A secretaria determina a sequência de 
medicamentos a ser seguida. Entendemos 
que tal determinação não seja totalmente 
equivocada, afinal, estamos falando de saúde 
pública onde é natural que o órgão pagador 
estabeleça condições para o fluxo e contro-
le dos recursos financeiros utilizados, priori-
zando o uso de medicamentos mais baratos. 
Entretanto, a SBG e o CBO manifestaram ao 
Ministério da Saúde a posição de que seria 
clinicamente mais adequado que o médico ti-
vesse a liberdade para decidir de acordo com 

a gravidade da doença de cada paciente”, de-
clarou o presidente da SBG.

Outro ponto que Lima considera que o go-
verno poderia ter avançado mais foi no forne-
cimento da medicação ao paciente. Citou que, 
embora alguns colegas tivessem comunicado 
a conveniência dessa distribuição continuar 
sendo feita pelas clínicas e instituições hos-
pitalares, o CBO e a SBG manifestaram-se 
favoráveis à proposta que estabelece que o 
médico forneça a prescrição e o paciente ob-
tenha a medicação na farmácia, seguindo os 
mecanismos estabelecidos pelo governo para 
o programa. 

“Nossa maior preocupação é com uma 
eventual crise na distribuição que prejudique 
os pacientes. O CBO e a SBG não têm inte-
resse em administrar conflitos de interesse 
entre o governo e centros de referência e, 
pelas informações que temos, nas próximas 
semanas será publicada nova portaria esta-
belecendo mecanismos de distribuição dos 
colírios mais adequados às dimensões do 
programa e mais de acordo com as avaliações 
do CBO e da SBG”, concluiu o presidente da 
Sociedade Brasileira de Glaucoma, Francisco 
Eduardo Lopes de Lima.

A portaria 1.279 pode ser consultada no site 
www.cbo.com.br/novo/medicos/noticias/1858 

Ministério da Saúde publica novas 
diretrizes para glaucoma no SUS
“Não houve alterações significativas com relação à Portaria 288, de maio de 2008, embora 
tenha havido grande incremento de dados, citações de trabalhos de metánalise e de consensos 
internacionais”

Francisco Eduardo 
Lopes de Lima

Nossa maior 
preocupação é com 
uma eventual crise 
na distribuição 
que prejudique os 
pacientes. 



26

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2013

Saúde Suplementar

V
ivemos a era dos direitos e, se-
gundo o filósofo Norberto Bobbio, 
a grande preocupação em relação 
aos chamados direitos fundamen-
tais não é de justificá-los, mas, de 

protegê-los. Trata-se de um problema não 
filosófico, mas, político.1 

Nesse sentido, o Texto Constitucional, 
que completou um quarto de século em 5 
de outubro último, estabelece em seu artigo 
1º, inciso III, como um dos fundamentos de 
nossa República, o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Já o artigo 3º, incisos I e III 
de nossa Carta Política descreve como sen-
do um dos objetivos republicanos a constru-
ção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
bem como que sejam reduzidas as desigual-
dades sociais.

Por outro lado, também no artigo 1º, in-
ciso IV, se extrai que um dos fundamentos 
de nossa República são os valores sociais da 
livre iniciativa, corroborando a ideia da assun-
ção do modo capitalista de produção.

Nesse matiz, equivale dizer que saímos 
de uma mentalidade proprietária, egoísta, 
individualista e voluntarista, pós-revoluções 
burguesas e reinantes nos séculos XVIII, XIX 
e XX, para uma mentalidade existencialista 
e socializante direcionadoras do século XXI. 
Não podemos mais resolver os problemas a 
partir da índole liberal-individualista e com 
posturas privatísticas.2 Ao contrário, há que 
ser ressaltada a intervenção estatal para so-
lução de conflitos, sobretudo daqueles de al-
cance de grande parte de nossa população, 
como nos casos envolvendo a saúde suple-
mentar.3

É bom lembrar que o Direito não é uma 
pura teoria, mas uma força viva.4 O poder 
público e a sociedade respondem pela exis-
tência social de cada um de seus membros. 
Essa é a funcionalização do sistema.5 Plura-
lidade é a lei da terra, nas palavras de Hanna 
Arendth.

Ademais, os dispositivos acima mencio-
nados descrevem uma verdadeira cláusula 
de promoção do ser humano, no sentido de 
que devemos erigir a pessoa como centro do 
ordenamento jurídico, em primazia sobre o 
patrimônio, reinante após as revoluções se-
tecentistas.6

Valério Augusto Ribeiro

Feitas as considerações históricas ini-
ciais, passamos a análise da utilização da pa-
rametrização de exames por parte dos planos 
de saúde e os reflexos, sob o aspecto jurídi-
co, quando em confronto com os dispositivos 
constitucionais acima elencados. Além disso, 
faremos o confronto da utilização da matriz 
gerencial com os dispositivos infraconstitu-
cionais da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor), da Lei 10.406/02 (Código 
Civil), da Resolução CFM 1.931/2009 (Có-
digo de Ética Médica) e da Resolução CFM 
1.642/2002.

Pretende-se, portanto, a verificação da 
legalidade da utilização de parâmetros de 
exames como ferramenta de gestão e os 
resultados de tal prática, em especial na 
imposição de determinadas condutas pelas 
cooperativas aos médicos assistentes e os 
consequentes reflexos negativos para os pa-
cientes usuários de planos de saúde. 

Uma das exigências impostas aos mé-
dicos através da parametrização é a limita-
ção de exames a um número determinado 
e considerado como padrão aceitável a ser 
seguido pelo profissional da área de saúde. 
O argumento é o de que a matriz gerencial 
é uma ferramenta de gestão “que pontua o 
médico mensalmente de acordo com o seu 
desempenho, o que assegura à cooperativa 
a possibilidade de adotar o pagamento dife-
renciado, por meio de sobras entre os pro-
fissionais que alcançaram metas previstas”.7

Os exames solicitados são monitorados 
pela matriz e todas as vezes que o médico 
cooperado ultrapassa o limite considera-
do como aceitável pela cooperativa, passa 
a receber comunicações e advertências no 
sentido de que deverá reduzir o número de 
solicitação de exames. Seguindo esse racio-
cínio e considerando que um médico já este-
ja próximo de seu limite, certamente deixará 
de solicitar novos exames, por questões de 
enquadramento ao que vem sendo cobrado 
em sua matriz gerencial.

A questão da parametrização, não obs-
tante a ótica jurídica, é também matemática. 
Se um médico atende 1 paciente por hora, 
durante 10 horas de atendimento em seu 
consultório, solicitando um exame para cada 
paciente, seu colega, por exemplo professor, 

(*) Valério Augusto Ribeiro

A parametrização de exames médicos
e seus reflexos jurídicos
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O médico que 
deixa de solicitar 
exames de seu 
paciente, em 
atendimento 
à matriz 
gerencial de sua 
cooperativa, age 
de forma culposa 
na modalidade 
de negligência e 
corre o risco de 
incidir em erro 
médico

que atende 5 horas em outro consultório, 
também solicitando um exame por paciente, 
fará com que a média de exames diminua, 
forçando seu colega a diminuir o número de 
solicitações. No mês seguinte, com a primei-
ra redução na solicitação de exames, o pri-
meiro profissional acima apontado terá que 
reduzir novamente o número de exames, já 
que seu colega, que trabalha a metade do 
tempo, faz com que a matriz gerencial da-
quela especialidade seja forçada para baixo, 
e assim por diante.

Porém, se o médico cooperado deixa de 
solicitar o exame e realizar a correta anam-
nese em seu paciente, certamente que, ao 
atender a cooperativa, afronta diversos dis-
positivos conforme apontaremos a seguir.

Uma simples leitura do inciso VIII do Có-
digo de Ética Médica, dentro do Capítulo I 
que descrevem os Princípios Fundamentais 
e percebemos que o médico não pode, em 
qualquer circunstância ou sob qualquer pre-
texto, renunciar à sua liberdade profissional, 
devendo evitar que quaisquer restrições ou 
imposições possam prejudicar a eficácia e 
correção de seu trabalho. Nessa direção 
aponta o artigo 32 do CEM ao informar ser 
vedado ao médico deixar de utilizar todos os 
meios disponíveis de diagnóstico e tratamen-
to a seu alcance em favor do paciente8.

Ainda nesse matiz, o artigo 6º, inciso III do 
Código de Defesa do Consumidor descreve 
como sendo direito básico do consumidor a 
informação adequada e clara sobre os dife-
rentes produtos e serviços, com especifica-
ção correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentarem.

De uma leitura simples dos dispositivos 
mencionados extrai-se que o médico coope-
rado, ao acatar a diretriz de sua matriz geren-
cial e reduzir o número de exames solicita-
dos, age em contrariedade aos preceitos do 
CEM e do CDC.

Assim o fazendo, assume também o risco 
de realizar mal seu diagnóstico, incorrendo 
em culpa na modalidade de negligência, po-
dendo responder ainda por erro médico, con-
forme preceitua o artigo 186 do CC/02 e o 
artigo 14, § 4º da Lei 8.078/90.

Submetida a questão, o Conselho Fe-
deral de Medicina, através da Resolução 
1.642/2002 asseverou, no artigo 1º, que as 
empresas de seguro-saúde, de Medicina de 
grupo, cooperativas de trabalho médico, em-
presas de autogestão ou outras que atuem 
sob a forma de prestação direta ou interme-
diação dos serviços médico-hospitalares de-
vem seguir alguns princípios, em seu relacio-
namento com os médicos e usuários, dentre 
eles o de respeitar a autonomia do médico 

(*) Valério Augusto Ribeiro
MBA em Direito da Economia 
e da Empresa FGV/RJ; 
Assessor Jurídico da Retcoop 
– Cooperativa dos Médicos 
Retinólogos de Minas Gerais; 
e Assessor Jurídico da AZMO 
– Associação Zona da Mata de 
Oftalmologia

em relação à escolha de métodos diagnós-
ticos e terapêuticos e vedar vinculação dos 
honorários médicos a quaisquer parâmetros 
de restrição de solicitação de exames com-
plementares.

O desrespeito ao disposto na Resolução 
CFM 1.642/2002 poderá gerar, para as em-
presas de saúde suplementar, o cancelamento 
de seus registros nos conselhos regionais e 
o fato poderá ser comunicado ao Serviço de 
Vigilância Sanitária é a ANS, além de importar 
em procedimento ético profissional contra o 
diretor técnico da empresa. 

Do que foi acima exposto, 
podemos concluir:

I. No confronto entre os preceitos da dig-
nidade humana e da livre iniciativa, elencados 
no Texto Constitucional, deverá prevalecer o 
preceito da dignidade, em consonância com 
a formação de uma sociedade livre, justa e 
solidária e que busque a redução das desi-
gualdades sociais;

II. Não há como suplantar a livre inicia-
tiva à dignidade, quando das condutas per-
petradas em afronta aos preceitos do CEM 
e demais dispositivos elencados na Consti-
tuição Federal no Código Civil e no Código 
de Defesa do Consumidor, sendo certo que 
o próprio CFM já se posicionou, através de 
suas resoluções, de forma contrária às práti-
cas abusivas de controle gerencial adotadas 
pelas empresas de saúde suplementar;

III. A parametrização de exames, através 
da utilização de uma matriz gerencial, en-
quanto mecanismo de controle de atividades 
e ferramenta de gestão fere diversos pre-
ceitos do Código de Ética Médica e obriga o 
médico cooperado a agir de forma antiética.

IV. O médico que deixa de solicitar exa-
mes de seu paciente, em atendimento à 
matriz gerencial de sua cooperativa, age de 
forma culposa na modalidade de negligência 
e corre o risco de incidir em erro médico, por 
deixar de fornecer o diagnóstico correto e 
necessário ao seu paciente.
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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 estendido1,2,3,5,8,10 – 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)1,2,4,5,6,7,9,10,11, 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA (LC terapêutica plana)3, UTILIZAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO 
MÉDICA (LC colorida plana)8 . Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. 
dos Campos, SP. CNPJ: 59.748.988/0001-14. Resp. Téc.: Evelise S. Godoy – CRQ No. 04345341. Mais 
informações sobre uso e cuidados de manutenção e segurança, fale com seu Oftalmologista, ligue 
para Central de Relacionamento com o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou 
consulte o Guia de Instruções ao Usuário. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER 
CONSULTADO. 
1. CHAMBERLAIN, P.; MORGAN, P. et al. Comfort and physiological response of neophytes with a daily disposable silicone hydorgel contact lens. 
Presentation at BCLA Conference 2009. 2. MEYLER, J.; VEYSAND, J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician. 2006; 
6046(231): 34-6. 3. RUSTON, D.; MOODY, K. A daily disposable designed for healthy contact lens wear. Optician. 01.10.09: 34-37CLMTruEye. 4. 
BRENNAN, N. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optometry 
and Vision, Vol. 82, No. 6, June 2005
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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, 
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A
umento de aproximadamente 45% 
nos acessos únicos no site do CBO 
na comparação com o mesmo perío- 
do do ano anterior e de 21,7% na 

comparação com período mensal anterior ex-
cetuados fatores sazonais. Estes expressivos 
números são resultado de novas políticas de 
comunicação adotadas pelo Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO) com o objetivo 
de aproximar ainda mais a entidade com os 
associados e a população.

De 13 de novembro a 10 de dezembro 
de 2013, o site do CBO teve 83 mil acessos 
únicos. No mesmo período  do ano anterior, 
os acessos foram cerca de 56 mil (aumento 
de 27 mil acessos). Comparado com o mês 
de setembro de 2013 (quando não houve ne-
nhum evento sazonal que pudesse inflar arti-
ficialmente os dados), o aumento de número 
de acessos únicos chega a 15 mil (69 mil a 
83 mil).  

No facebook, a interação com quem cur-
te a página da entidade também cresceu 
expressivamente e algumas publicações ul-
trapassaram a marca centenária de comparti-
lhamentos. Mais de quatro mil pessoas foram 
atingidas por cada uma dessas publicações 
em destaque.

“A ideia da diretoria é aproxi-
mar-se ainda mais dos oftalmo-
logistas. É consenso que muitos 
desconhecem ou não acompa-
nhem devidamente as principais 
atividades diárias da entidade, 
seja na defesa das prerrogati-
vas profissionais dos médicos 
oftalmologistas ou na atuação 
da entidade junto ao Ministério 
da Saúde, ao Congresso Nacio-
nal e aos vários níveis do Poder 
Judiciário. Também procurare-
mos tornar o CBO como refe-
rência para a população quando 
se falar em saúde ocular”, expli-
ca o presidente do CBO, Milton 
Ruiz Alves.

Agora, as atividades da en-
tidade, além de informações 

importantes para o público geral, 
são transmitidas praticamente em tempo real 
para quem curte as páginas sociais da entida-
de na internet. O complemento de cada pos-
tagem sempre poderá ser acessado no site 
do CBO, o (www.cbo.com.br). 

A interatividade é outro objetivo perse-
guido. A Diretoria pretende informar ações, 
mas, também contar com os colegas oftal-
mologistas de todo o território nacional para 
participarem enviando sugestões e críticas, 
com o objetivo de solidificar ainda mais a Of-
talmologia e o médico oftalmologista como o 
único e mais capaz guardião da saúde ocular 
da população.

Já em janeiro de 2014 estará no face-
book a seção “Pergunte ao Presidente”, na 
qual os seguidores da página (oftalmologistas 
ou não) poderão enviar perguntas relaciona-
das ao CBO que serão respondidas por Milton 
Ruiz Alves. O formato da resposta será seme-
lhante a um programa de rádio, que ficará dis-
ponível no site da entidade.  

Curta a página social do CBO no face-
book e siga a página da entidade no Twitter. 
As informações sempre chegarão primeiro 
nas redes sociais e você ainda poderá con-
tribuir com a entidade enviando sugestões e 
críticas. 

A informação sai antes nas 
redes sociais do CBO. Siga-nos!

Facebook:
http://on.fb.me/IPuGzr 

(procure por Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, se preferir)

Twitter: 
@cboftalmologia
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U
m curso para jovens lideranças da 
Especialidade, semelhante ao mi-
nistrado pela Academia Americana 
de Oftalmologia / Associação Pan-

-Americana de Oftalmologia, mas feito por 
brasileiros, voltado para as diferentes realida-
des regionais do Brasil e tendo como público 
exclusivo os mais promissores oftalmologistas 
jovens do País que, em breve, estarão lideran-
do entidades representativas e se destacando 
nos vários foros de que a Oftalmologia é parte 
integrante.

Este ambicioso plano já está sendo colo-
cado em prática pelo CBO e a primeira ativi-
dade do Curso de Lideranças Brasil será rea-
lizada durante o XXI Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual 
/ II Congresso de Oftalmologia de Língua Por-
tuguesa, que será realizado no Recife de 03 a 
06 de setembro de 2014.

“A primeira reunião de planejamento do 
curso foi realizada em novembro de 2012, 
em Chicago, durante a reunião da Academia 
Americana e dela participaram o então presi-
dente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria, e 
vários jovens oftalmologistas brasileiros, pes-
soalmente os que se encontravam no evento 
e por mecanismos online outros que estavam 
no Brasil. As discussões foram extremamen-
te ricas e vem evoluindo desde então, agora 
contando com a colaboração e o apoio do pre-
sidente Milton Ruiz Alves”, declarou Gustavo 
Victor de Paula Baptista, um dos coordenado-
res da iniciativa.

A organização do curso vem sendo con-
cretizada principalmente pelos jovens oftal-
mologistas que já participaram do Curso de 
Liderança da Academia Americana de Of-
talmologia / Associação Pan-Americana de 
Oftalmologia, que estão utilizando toda a ex-
periência adquirida então para concretizar o 
curso no Brasil. São eles: Alexandre Augusto 
Cabral M. Ventura, Alexandre Chater Taleb, 
André Corrêa de Oliveira Romano, Bruno Ma-
chado Fontes, Gustavo Victor de Paula Bap-
tista, João Pessoa de Souza Filho, Marcelo 
Hatanaka, Marcello Nóvoa Colombo Barbo-
za, Maurício Maia, Paulo Augusto de Arruda 

Mello Filho, Paulo Henrique de 
Ávila Morales, Ricardo Holzchuh, 
Rubens Belfort de Mattos Neto, 
Walbert de Paula e Souza e Zé-
lia Maria da Silva Corrêa.

O plano do curso prevê a 
seleção de dezoito participantes 
sendo pelo menos um represen-
tante de cada região do Brasil 
(Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-
-Oeste e Norte) um do Distrito 
Federal, ou de região de Goiás 
próxima. Os jovens oftalmolo-
gistas participantes serão indi-
cados pelas sociedades estadu-
ais e regionais de oftalmologia, 
sociedades filiadas ao CBO e 
pelo Conselho de Diretrizes e 
Gestão (CDG) da entidade. Os 
participantes terão que ser mé-
dicos oftalmologistas pratican-
tes, associados ao CBO e que, 
preferencialmente, já tenham 
demonstrado características de 
liderança e de vontade política.

“Até o momento, o planejamento do curso 
aponta para a realização de quatro reuniões 
por ano, a primeira delas em outubro ou no-
vembro, isto é, logo após o congresso do CBO 
e as outras três distribuídas em diferentes ati-
vidades”, explicou Gustavo Victor. 

As atividades do curso seriam centradas 
no debate online e em exposições presenciais 
acerca dos problemas e desafios enfrentados 
pela Oftalmologia brasileira na atualidade. Os 
participantes teriam a incumbência de apre-
sentar um trabalho de conclusão e de serem 
agentes multiplicadores dos conteúdos do 
curso em seus respectivos Estados e entida-
des.

“O CBO está iniciando um trabalho extre-
mamente sério visando o futuro da Oftalmo-
logia brasileira. Temos certeza que os frutos 
desta iniciativa refletirão positivamente na de-
fesa das prerrogativas profissionais dos mé-
dicos oftalmologistas do País e na melhoria 
das condições de atendimento oftalmológico 
da população”, concluiu Gustavo Victor.

CBO promove 
Curso de Liderança no Brasil

Gustavo Victor

A organização do 
curso vem sendo 
concretizada 
principalmente 
pelos jovens 
oftalmologistas que 
já participaram do 
Curso de Liderança 
da Academia 
Americana de 
Oftalmologia
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O
s integrantes do Conselho de Diretri-
zes e Gestão do CBO foram convida-
dos pelo JORNAL OFTALMOLÓGI-
CO JOTA ZERO para exporem suas 

respectivas opiniões de como essa instância 
do CBO atua e como deve enfrentar os atuais 
desafios da Oftalmologia brasileira, notada-
mente os provocados pelas recentes medidas 
governamentais. Por problemas de agenda 
e de prazos, nem todos puderam expor seus 
pontos de vista, mas os que assim procede-
ram, contribuíram para esclarecer inúmeros 
pontos que envolvem a atividade do CBO e o 
futuro imediato da Especialidade.

Paulo augusto 
de arruda Mello

Atual presidente do CDG, professor  
adjunto da Universidade Federal de São 

Paulo, Presidente do CBO na gestão 
2009/2011 e coordenador da Comissão de 

Ensino da entidade por várias gestões.

O Conselho de Diretrizes e Gestão do 
CBO é o órgão encarregado de estabelecer 
os planos de ação, as estratégias e suas im-
plementações, supervisionar suas aplicações 

e assessorar as diretorias executivas no 
exercício de seus respectivos mandatos. Tem 
como meta criar o norte para o CBO. A direto-
ria tem um projeto de dois anos. Quem faz um 
projeto de dez anos é o CDG. Então, esta é a 
função: determinar diretrizes de médio e longo 
prazo, que serão executadas pelas sucessivas 
diretorias executivas. O CDG, por exemplo, 
tem preocupação com o patrimônio do CBO, 
tem preocupação com as políticas relaciona-
das com a saúde pública, o relacionamento do 
CBO com o Ministério da Saúde, enfim, ten-
ta dar um norte a médio e longo prazo. Além 
disso, o CDG respalda e ajuda nas grandes 
decisões da diretoria. Este apoio já aconteceu 
algumas vezes, notadamente em situações de 
disputa com outras entidades médicas e o go-
verno e em grandes decisões que envolvam 
o CBO.

A preocupação de uma eventual dupli-
cidade de poder deve ser afastada. Todos 
os membros do CDG são eleitos. Quando o 
médico oftalmologista vota para presidente 
do CBO, vota em alguém que vai continuar lá 
na frente, como integrante vitalício do CDG. É 
um conselho onde tem ex-presidentes e que, 
dependendo da aprovação do Conselho Deli-
berativo do CBO, vai passar a ter 30% de seus 
membros eleitos pela comunidade.

Mas, afinal, o que é o CDG?

Criado em 2005 e oficializado em 2007, o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) ainda provoca 
dúvidas entre os associados do CBO. É um conselho consultivo com a função de auxiliar a 
diretoria da entidade? Uma instância de poder superior à própria diretoria? Cuidaria das 
questões administrativas do CBO? Ou apenas das pendências políticas?

Paulo Augusto de Arruda Mello

Reunião dos integrantes do CDG
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Talvez para aqueles que não acompanham 
a vida da entidade seja difícil avaliar a impor-
tância do CDG, mas todos aqueles que se 
informam corretamente sobre o assunto são 
unânimes em afirmar que o Conselho de Di-
retrizes e Gestão foi uma grande inovação na 
administração e na vida do CBO, com reflexos 
cada vez mais positivos para toda a especiali-
dade e para a saúde ocular da população. 

Marcos Pereira de Ávila
Primeiro presidente do CDG, é Professor 

Titular da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás, foi 

presidente do CBO na gestão 1999/2001.

O CDG é a entidade dentro do CBO que 
ajuda a diretoria no processo decisório equi-
librado, ajuda a diretoria nas horas difíceis e 
faz com que possa haver a continuidade de 
pensamento e ação no decorrer dos anos e 
seja possível planejar o futuro da Oftalmolo-
gia brasileira. A diretoria cuida do dia a dia e 
o CDG ajuda a diretoria nas decisões difíceis 
e no planejamento a longo prazo. Este é o se-
gredo da história. 

Justamente dentro deste conceito e ten-
do em vista as dificuldades do atual momen-
to, devemos nos perguntar qual Oftalmologia 
e qual médico oftalmologista o Brasil precisa 
ter nos próximos 20 anos. Qual a qualificação 
e a quantidade de oftalmologistas que serão 
necessários. O CBO, de uma maneira bastan-
te proativa, tem trabalhado junto à Associação 
Médica Brasileira, ao Conselho Federal de 
Medicina, ao Ministério da Saúde e ao Minis-
tério da Educação, para definir qual o rumo, 
em quantidade e qualidade da Oftalmologia 
brasileira e dos oftalmologistas para atender 
a população de 200 milhões de brasileiros. 
Queremos profissionais em número suficien-
te, qualificados e precisamos dar os rumos 
para atender a população nos próximos 10 ou 
20 anos. As decisões do presente vão refletir 
no futuro. Acho que o CBO, com a colabo-
ração e a atuação firme do CDG, está enca-
minhando de maneira bastante proativa este 
desafio de tomar as  decisões que vão moldar 
a Oftalmologia do futuro.

elisabeto ribeiro 
gonçalves

 
presidente do CBO na gestão 2003/2005 

e integrante de várias comissões do 
CBO ligadas à defesa das prerrogativas 
profissionais do médico oftalmologista

O “atual momento” deve ser entendido 
como  “atual dificuldade”, de modo que a per-

gunta correta deve ser formulada de outra 
maneira: como você vê a “atual dificuldade” 
enfrentada pela Oftalmologia?

É necessário lembrar que essas “dificulda-
des” não são tão “atuais” assim, pois já con-
vivemos com elas e nos batemos contra elas 
há muito tempo.  Aqui é preciso fazer justiça 
ao CBO, sempre na vanguarda do esforço de 
qualificar a Oftalmologia oferecida à socieda-
de brasileira, além de procurar estender os 
serviços oftalmológicos aos setores mais ca-
rentes do nosso povo.

Agora, talvez, tenhamos a agudização des-
sas “dificuldades”, quando o governo insiste 
em resolver, de canetada em canetada, todos 
os graves problemas afetos à saúde pública. 
Há que se compreender que a política de go-
verno nem sempre coincide com a visão de 
nossas entidades médicas. Pelo menos no 
modus faciendi de sua implementação. Nós, 
médicos, pensamos sempre no binômio quan-
tidade/qualidade; os entes governamentais, 
para contornar os entraves à aplicação de um 
e de outro, sempre optam pelo primeiro. 

Essa visão de governo fica bem clara com 
os recentes vetos da presidenta aos incisos 
VIII e IX do art. 4º da lei 18.842 de 10/07/13 
que dispõe sobre o exercício da Medicina. Es-
ses interditos dizem respeito especialmente 
à Oftalmologia, pois escancara uma porta à 
antiga pretensão de paramédicos de repartir 
legalmente conosco o exercício da Refrato-
metria. Isso para começo de conversa: aberta 
essa brecha, logo estarão reivindicando am-
pliar o campo de atuação para incluir, como 
alhures, a prática clínica e cirúrgica geral. Não 
satisfeita e com o discutível   pretexto de  re-
vigorar a saúde pública, a presidenta se apega 
a  uma ideia bizarra e  de resultados sabida-
mente duvidosos, editando a Medida Provisó-
ria nº 621, propondo  a importação de médi-
cos. Ora, com o bordão de “Mais Médicos” a 
presidência e o Ministério da Saúde adotam 
uma providência escapista, ilusória, fugindo ao 
que realmente interessa: investir na melhoria 
da saúde pública brasileira. Ambos iludem o 
cidadão quando centra todo o problema na 
questão da falta de médicos, o que é uma in-
verdade. Num país com quase quatrocentos 
mil médicos pode-se alegar tudo para justifi-
car o andar trôpego da saúde pública, menos 
que sejamos insuficientes.

Acredito não ser eu a pessoa mais indica-
da para meditar e opinar sobre esse assunto. 
Aqui mesmo, neste exemplar do Jota Zero, 
os leitores terão oportunidade de inteirar-se 
de opiniões  mais bem fundamentadas. E  a 
própria Diretoria do CBO nunca deixou de 
assumir, como agora o faz, a vanguarda das 
iniciativas visando a salvaguardar os interes-
ses dos oftalmologistas os quais, felizmente, 
coincidem rigorosamente com os interesses 
da sociedade brasileira. Mesmo porque nunca 

Marcos Pereira de Ávila

Elisabeto Ribeiro Gonçalves

 O doutoramento é 
um laurel  meritório 
e respeitável que 
abre as portas para a 
iniciação e a carreira 
universitária.
Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves
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tive a presunção nem a volúpia da paternidade 
do acerto.

Feita a ressalva, o que posso aduzir ao 
debate proposto pelo CBO? O que acho sau-
dável acrescentar à longa e exitosa atuação 
do CBO quando de trata de promover a saúde 
ocular da cidadã e do cidadão brasileiros? 

Credenciamento universal do SUS. É 
uma reivindicação antiga do CBO. Sabemos 
que um pequeno percentual de oftalmolo-
gistas integra o quadro nacional do SUS e é 
lógico que a capilaridade do sistema permi-
tiria ampliar enormemente o contingente de 
brasileiros  beneficiados com a assistência 
especializada. Não entendemos porque, uma 
medida simples como essa e capaz de retri-
buir com  resultados, além de imediatos,  al-
tamente compensadores, não faça parte da 
agenda governamental.

Ampliar o número de Cursos credencia-
dos e vagas nos atuais. Esse aumento deve 
contemplar, prioritariamente, regiões com 
menor concentração desses Cursos. Mas 
não podemos cair no erro de considerar que 
determinadas regiões já os tem em exces-
so, dispensando, portanto, a criação de novos 
centros formadores de oftalmologistas. Os 
cursos credenciados têm caráter nacional, 
abertos a aceitação de brasileiros de quais-
quer regiões, os quais não necessariamente 
se fixam nas proximidades ou nas cidades 
de formação para o exercício da especialida-
de. Não obstante a preferência pelas regiões 
sul-sudeste, devemos também estimular o 
retorno do jovem especialista ao seu local de 
origem, esclarecendo a todos o alcance social 
e as possibilidades de maior ganho financeiro 
em cidades não saturadas e ainda carentes 
de especialistas. Esse trabalho de esclareci-
mento deve integrar a pauta de matérias mi-
nistradas e o CBO dispõe de levantamentos e 
dados estatísticos altamente confiáveis para 
fundamentar essa orientação.

Duração dos cursos. Dois anos para a es-
pecialização e obtenção do título. Os Cursos 
credenciados devem ter a preocupação de 
formar especialistas e acredito que dois anos 
são mais que suficientes para dotar de sobra 
o jovem médicos de todos os conhecimentos 
necessários a sua prática clínica, cirúrgica e 
refratométrica. Ênfase especial ao ensino teó-
rico e prático da refratometria. Sempre tenho 
falado e escrito sobre a necessidade de reas-
sumirmos integralmente nossa especialidade. 
Ultimamente assistimos a tendência do jovem 
oftalmologista a preterir a receita de óculos, 
em favor de procedimentos cirúrgicos, da clíni-
ca que envolva diagnósticos mais elaborados 
e de semiologia sofisticada e obrigatoriamen-
te dispendiosa. Curiosamente, dados de pes-
quisa sempre apontam que, pelo menos, 85 
a 90% dos problemas de nossa clientela são 
resolvidos com a receita de um par de ócu-
los! Em oposição a isso, nós negligenciamos o 
exame refracional,  despreocupados de deixar 
uma lacuna que será preenchida, fatalmente, 
por pessoal técnica e cientificamente inabili-
tados e de limites éticos difusos. Alguém já 
disse que a natureza não aceita vácuos e é 
isso que tendemos a criar. Mas vácuos têm 
vida curta e esse que nós  estamos criando 
breve estará repleto de matéria indesejável 
para nós, oftalmologistas, e para a sociedade 
brasileira.

Responsabilidade prioritária do CBO: for-
mação  e titulação de especialistas. O  douto-
ramento, a ser buscado no terceiro ano, é ca-
minho indispensável e valioso para a inserção 
acadêmica e professorado, mas, por eleger  
um foco muito restrito e específico do conhe-
cimento oftalmológico, pouco acrescentará às 
necessidades da prática oftalmológica. O dou-
toramento é um laurel  meritório e respeitável 
que abre as portas para a iniciação e a carreira 
universitária. É uma pena que muitos doutores 
não tenham a oportunidade de materializar o 
propósito inicial, obrigados a relegar o título 
acadêmico, obtido com talento e sacrifícios,  a 
uma mera citação curricular, entre tantas ou-
tras.

Continuar o diálogo com entidades, 
agentes e segmentos sociais direta ou indi-
retamente relacionados com esse assunto 
(Ministérios, Congresso Nacional, Justiça, 
presidência da República, por exemplo).

Abrandamento das exigências para reali-
zação da Prova Nacional  de Título. Algumas 
modificações podem ser implementadas:

Mitigar o nível de dificuldade da prova. 
Acredito que a prova deve existir para testar 
o conhecimento e não o desconhecimento. 
O Título de Especialista fornecido pelo CBO 
é um “plus” e é nossa obrigação valorizá-lo 
e promovê-lo. É nossa convicção de que o 
teste  deve ser formulado em sua justa me-
dida, nem tão superficial a ponto de  validar 

O CDG é a entidade 
dentro do CBO que 
ajuda a diretoria no 
processo decisório 
equilibrado, ajuda a 
diretoria nas horas 
difíceis e faz com 
que possa haver a 
continuidade de 
pensamento e ação 
no decorrer dos 
anos e seja possível 
planejar o futuro 
da Oftalmologia 
brasileira. 
Marcos Pereira de Ávila

Reunião dos integrantes 
do CDG
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a mediocridade, nem excessivamente ri-
goroso para agraciar apenas o gênio.  Não 
precisamos dos extremos: exige-se do bom 
oftalmologista o uso com sensatez e ética do 
conhecimento  acumulado nos dois anos de 
especialização, ministrado por professores 
competentes e dedicados em Cursos estri-
tamente obedientes às determinações do 
CBO.

Adoção de outros critérios para obtenção 
do Título. Dos quinze a dezesseis mil oftal-
mologistas, quantos têm título  ou quantos 
integram o rol de especialistas do CBO? A 
metade? Mesmo que seja mais, a pergunta 
procede. Esse imenso contingente de Cole-
gas não titulados exercem  a especialidade, 
normalmente muito bem, prestando um ser-
viço de alto alcance e significado social.  Por 
que não encorajá-los à prestação da prova de 
título? Por que não atraí-los ao CBO? Uma 
sugestão: conceder aos anos de atividade of-
talmológica um “bônus” a ser somado à nota 
da prova, maior ou menor, na dependência 
dos anos de real exercício da especialidade. 
Que o nosso título de especialista não seja 
usado preconceituosamente para barrar 
ou dificultar a absorção de tantos Colegas, 
honrados, éticos e competentes. Reconheço 
que a  estratégia tem suas dificuldades de 
adoção e encontrará obstáculos de nature-
zas diversas. Mas vale a pena ser pensada. 
Não devemos perder de vista que todos nós 
somos, primeiramente, médicos, com o inalie-
nável direito ao exercício de qualquer espe-
cialidade da Medicina.

Harley e. a. bicas
Criador do CDG, Professor Titular da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, 
presidente do CBO na gestão 2005/2007.

Sistemas administrativos presidencialistas, 
embora possibilitem agilidade na execução de 
políticas e providências de interesse imedia-
to da comunidade representada, mostram-se 
limitados no que se refere a planejamentos, 
cujas implementações requeiram prazos 
maiores que o do exercício de cada manda-
to outorgado. Por outro lado, se esse modelo 
abrir a perspectiva de gestões personalistas, 
corre-se o risco de ocorrência de uma que 
seja muito danosa à organização, com efeitos, 
eventualmente, irreparáveis. Dessas razões, 
ou seja, tanto para o estabelecimento de dire-
trizes que transcendam aos curtos dois anos 
de administração de uma diretoria do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, quanto para 
assegurar a continuidade  de suas respectivas 
ações pelas diretorias que a sucedam; e, fi-
nalmente, para acompanhar, a gestão de cada 
uma delas, criou-se o Conselho de Diretrizes 
e Gestão (CDG). 

O CDG foi moldado entre 2005 e 
2007, a partir de colegiados já existentes 
no C.B.O., o dos ex-Presidentes do CBO e 
o de Notáveis. Tornou-se órgão estatutário 
em 2007. Sua constituição é a de ex-Presi-
dentes do CBO (Membros Vitalícios) - cuja 
contribuição esperada é, precisamente, a da 
experiência acumulada na administração 
“direta” do CBO e em suas operações coti-
dianas - e quatro representantes eleitos pela 
comunidade oftalmológica brasileira a cada 
dois anos, em Assembleia Geral do CBO , os 
Membros Titulares. (Apresentar-se-á nova 
proposta de que o número de Membros Ti-
tulares passe a 30% do de Vitalícios.)

Por isso, parece oportuna a existência 
de um colegiado como o CDG para, com a 
Diretoria atual, de modo reflexivo e ponde-
rado, mas urgente, encontrar novos rumos 
para a Oftalmologia brasileira. De fato, hoje, 
não só a Oftalmologia, mas toda a Medicina 
brasileira, sofre com intervenções governa-
mentais inacreditáveis em um “Estado de 
Direito”. Em pouco tempo e sem que causas 
específicas fossem apontadas, transforma-
mo-nos de parceiros na solução de proble-
mas da saúde (geral e ocular) da população 
a “causadores” do seu estado desprotegido, 
em uma curiosa e lamentável inversão de 
responsabilidades. Mas, justamente, por tal 
condição incomum de relações com as au-
toridades da saúde no Brasil é que se faz 
conveniente parafrasear John Kennedy, di-
rigindo-se a seus conterrâneos em seu dis-
curso de posse na Presidência dos U.S.A. : 
“Não pergunteis o que o CBO (ou a AMB) 
pode fazer por cada um de vocês, mas o 
que podeis fazer para o CBO (ou a AMB).” 
Não só a Diretoria e o CDG, mas quaisquer 
outros  grupos de estudos e deliberações e- 
principalmente ! - a união e a cooperação de 
todos os oftalmologistas do país são, agora, 
necessárias.

Haroldo vieira 
de Morais Júnior

Professor Titular da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, um dos presidentes 

do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia (2012) e membro titular do 

CDG eleito no evento.

A Oftalmologia, assim com as demais es-
pecialidades médicas, tem enfrentado dificul-
dades crônicas, atualmente agudizadas com 
a intervenção arbitrária do governo federal 
em questões técnicas, aonde a paixão politi-
ca quase sempre se sobrepõe a uma correta 
discussão técnica; junte-se a isto a quantida-
de de médicos formandos sem treinamento 
adequado por falta de vagas e/ou Hospitais 
escolas com qualificação aceitável.

Harley E. A. Bicas

Haroldo Vieira
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O papel do CBO no que tange à defe-
sa de classe é inalienável, juntamente com 
outros órgãos de classe gerais, tais como 
CRMs , CFM, AMB e Academias regionais e 
nacional; alguns oftalmologistas ainda não 
são associados ao CBO, mas deveriam re-
pensar esta atitude, já que o CBO luta por 
todos nos, sejam ou não associados. 

Faz parte das preocupações da Diretoria 
a invasão de não médicos nas atribuições 
dos profissionais médicos, estes sim, capa-
citados pela graduação em escola validada 
pelo próprio governo, e que após um míni-
mo de três anos de formação especializada 
recebem o titulo de especialista após prova 
bastante abrangente e criteriosa, dando as-
sim o status de profissional apto a prestar 
serviços a comunidade, e zelando pela saú-
de ocular da população. Este papel separa 
com nitidez os aptos dos que ainda neces-
sitam de maior aprendizado e treinamento.

O aumento do número de cursos cre-
denciados para formação de especialistas é 
saudável, desde que com estrita supervisão 
do CBO, em última análise corroborada pe-
los resultados dos alunos na prova nacional.

Do ponto de vista acadêmico, os Con-
gressos patrocinados e apoiados pelo CBO 
são de igual qualidade aos melhores no 
mundo moderno, com afluência dos maio-
res nomes nacionais e estrangeiros, e o cui-
dado com a grade científica se traduz em 
maior produtividade e melhor aprendizado e 
troca de conhecimentos.

No âmbito nacional, entendo que a po-
pulação deva ter exames oftalmológicos 
acessíveis, assim como em qualquer espe-
cialidade medica (faz parte de nossa Cons-
tituição), porém mecanismos de informação 
a população devem ser direcionados para a 
correta identificação  do que e um exame 
feito por especialista daquele “comerciali-
zado” por aproveitadores da desinformação 
popular,  ficando aqui uma tarefa hercúlea 
da boa informação junto com a disponi-
bilização do exame em caráter nacional.  
Não adianta informar se não for oferecida 
a oportunidade. Muitos mutirões já foram 
realizados, mas atacam agudamente um 
problema crônico e o que todos querem e a 
completa erradicação deste malefício oca-
sionado por não aptos a exercerem a pro-
fissão medica; quando todos juntos, CBO 
(oftalmologistas), muitas vezes de forma 
voluntária, governo atuando com suporte lo-
gístico e a população consciente caminha-
rem unidos pelo que é correto, teremos uma 
sociedade mais protegida e justa, elevando 
a auto estima de todos, com consequente 
prevenção e diminuição de doenças ocula-
res e/ou tratamento adequados, assumindo 
o CBO perante seus pares e a sociedade a 
importância de seu papel vital.      

suel abuJaMra 
Fundador e presidente do Instituto  
Suel Abujamra e presidente do CBO  

na gestão 2001/2003

Sou um dos mais antigos oftalmologistas 
em atividade no Brasil e, em minha visão his-
tórica, vejo situações admiráveis em alguns 
setores e frustrantes em outros.

São admiráveis as conquistas tecnológi-
cas, tanto na área de diagnose, como na ci-
rurgia e terapia. Os avanços das pesquisas 
nas universidades brasileiras e instituições 
privadas, os Clinical Trials, as novas cirurgias, 
os novos equipamentos diagnósticos e cirúr-
gicos, a segurança do exercício profissional 
foram excelentes patrimônios ofertados à 
população. O ensino promovido pelo CBO, 
universidades e entidades privadas tem sido 
exemplar. Nessas décadas com congressos 
brasileiros e das subespecialidades e o au-
mento substancial do número de oftalmo-
logistas bem preparados valorizou a nossa 
classe com a sociedade. Nossa população 
aumentou consideravelmente e também os 
desafios, porém a classe oftalmológica tem 
mostrado vigor e competência em resolver os 
problemas da saúde ocular. A demanda repri-
mida tem aumentado e a carência de nossos 
serviços aos escolares, trabalhadores e idosos 
é notória.   

De longa data tem sido exaltado o fraco 
poder político da classe médica junto ao po-
der público. Nos preocupamos muito com a 
qualidade de nossos serviços e o poder pú-
blico se preocupa com a quantidade ofertada 
a população. Os orçamentos não têm privile-
giado a assistência médica. Verbas astronô-
micas têm sido desviadas para outros projetos 
de enriquecimento do País. Sonhos de poços 
de petróleo, de estádios de esportes, de ex-
cessos de produção têm consumido recur-
sos financeiros que poderiam ser melhores 
aproveitados na saúde da população e con-
sequentemente da prevenção da cegueira. Li 
em jornais médicos que nos últimos 12 anos o 
Ministério da Saúde deixou de usar 92 bilhões 
de dólares do orçamento da Nação, desviados 
para outros fins. O subfinanciamento crônico 
da saúde penalizou muito o povo brasileiro. A 
mídia mostra a situação dramática da insufici-
ência do sistema de saúde.

Enormes filas de espera para consultas 
com oftalmologistas são diagnosticadas em 
vários rincões do País. Programas de saúde 
direcionados a doenças são muito frágeis.  
O que fizemos até agora e como deveremos 
proceder para o futuro?

Grandes líderes das classes médicas já 
estiveram no poder público, porém as con-
quistas foram tímidas. Comparativamente com 

Suel Abujamra

O aumento do 
número de cursos 
credenciados 
para formação 
de especialistas é 
saudável, desde 
que com estrita 
supervisão do CBO, 
em última análise 
corroborada pelos 
resultados dos 
alunos na prova 
nacional.
Haroldo Vieira 
de Morais Júnior
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outros países da América do Sul estamos em 
situação de inferioridade médico-social e su-
perioridade científica. Que fazer? Vimos as 
dificuldades que ocorreram recentemente de 
diálogo da classe médica com o poder público. 
Melhores momentos para a prevenção e recu-
peração da cegueira estão por vir. Estamos a 
postos.

newton Kara José Júnior
Professor Colaborador, Livre-Docente e 

Professor de Pós-graduação da Faculdade 
de Medicina da USP e membro titular do 

CDG, eleito em 2012. 

Como pretendo contribuir para a Oftal-
mologia Brasileira junto ao CDG? Talvez os 
principais desafios da Oftalmologia Brasileira 
atualmente sejam coibir práticas desonestas 
de alguns “colegas” para com o SUS ou para 
com seus próprios pacientes, e lutar con-
tra profissionais não médicos desejosos por 
exercer ações médicas. Considero que o CBO 
esteja preparado e bem atuante nestes pro-
blemas.

 O CDG (Conselho de Diretrizes e Gestão) 
foi criado para assessorar a diretoria do CBO, 
o que é feito de maneira diligente pelos ex-
perientes ex-presidentes da instituição. Como 
membro eleito pela comunidade para ocupar 
um lugar no CDG, assumo desafios adicio-
nais mais específicos, que julgo necessitar de 
representação junto aos órgãos de liderança 
nacionais:

1) Ensino: considero que a Universi-
dade consegue transmitir conhecimento e 
atualização aos seus médicos residentes e 
aos médicos já formados que conseguem 
participar de seus congressos ou atividades. 
Porém parte da comunidade oftalmológica 
talvez não tenha acesso à estas oportunida-
des. Acredito que uma instituição com pene-
tração nacional como o CBO deva colaborar 
também para iniciativas de ensino, tanto por 
meio de Congressos Brasileiros como com 
eventos focais.  

2) Hospitais de Ensino: Nem toda ins-
tituição de ensino possui a mesma estrutura 
física e de recursos humanos que as Univer-
sidades. Neste sentido, pretendo representar 
todas os serviços de ensino junto ao CBO, na 
tentativa de idealizar ações que possam su-
prir necessidades e homogeneizar o ensino 
do aluno de nossos Cursos de Especialização.

 3) Oftalmologista Individual: O 
mercado na Oftalmologia está se aglutinan-
do progressivamente em grandes clínicas e 
instituições de atendimento. Uma das con-

sequências deste processo é a diminuição 
de oportunidades de trabalho para o médico 
individual, como eu, que luta para manter seu 
consultório. Pretendo, no CDG, representar o 
oftalmologista individual, lutando, entre outras 
coisas, pelo credenciamento universal no SUS 
e em todos os convênios.

 Assim, sem perder o foco para a missão 
principal do CBO, pretendo também represen-
tar interesses de grupos de oftalmologistas 
que talvez precisem levar alguma mensagem 
às lideranças nacionais ou necessitem de aju-
da para se manter atuantes.

geraldo vicente de alMeida 
Foi diretor e administrador do 

Departamento de Oftalmologia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo e 
presidente do CBO na gestão 1997/1999.

O país está sofrendo uma grande  
revolução cultural. O que não foi consegui- 
do pelos “guerrilheiros do Araguaia”, instala-
ção de uma república comunista maoísta, está 
sendo lentamente implantado nos últimos dez 
anos o “NIVELAMENTO POR BAIXO”, de tudo 
no nosso país, do transporte aos costumes, da 
educação básica à universitária.

Entre os jovens, principalmente, viceja a 
ingestão de álcool e outras drogas, não só 
nas “baladas”, como nas portas de algumas 
faculdades, não só a noite como durante o dia, 
em horário de aulas. Os pronto socorros ficam 
abarrotados, nos fins de semanas, de jovens 
desidratados oriundos das baladas, por falta 
de ingestão de agua e excesso de ingestão 
de álcool e aditivos.

Solução proposta pelo governo: “insta-
lação de bebedouros nesses locais”.Talvez a 
próxima medida seja instalar “bafômetros” nas 
portas de salas de aula em algumas faculda-
des.

Em relação a Medicina o nivelamento por 
baixo ocorreu mais rápido, bastou uma medida 
provisória, a traição de um ministro, uma assi-
natura. A profissão, que era liberal, tem agora 
regras limitadoras impostas ao seu exercício , 
locais de trabalho serão impostos.  A duração 
da especialização foi diminuída, visando a for-
mação de “especialistas” de segunda catego-
ria, “basta saber receitar óculos”.

A nossa reação, julgo eu, será a manuten-
ção do ensino de alto nível em nossos cursos 
de especialização para não sermos cúmplices 
desse crime. Não sejamos professores e diri-
gentes de classe de terceira categoria.

Newton Kara José Júnior

Geraldo Vicente de Almeida
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P
ara facilitar o pagamento do oftal-
mologista, está disponível no portal 
do CBO (www.cbo.com.br/anuidade) 
uma sessão exclusiva para este fim. 

O portal do CBO na internet possui todos os 
certificados de segurança para a internet. 

Os médicos formados há menos de 05 
anos (de 2009 em diante) têm direito a 50% 
de desconto no pagamento da anuidade (que 
só pode ser feito à vista).

O pagamento pode ser efetivado de duas 
maneiras:

Pelo cartão de crédito em até 3x sem juros 
(médicos que têm direito ao desconto de 50% 
só podem efetuar o pagamento à vista); 

Imprimindo o boleto bancário online (nesta 
modalidade, o pagamento só pode ser efetua-
do à vista para todos os oftalmologistas);

Filie-se ao CBO imediatamente e garanta 
a manutenção do valor da anuidade. 

O pagamento da anuidade garante o aces-
so a vantagens e serviços oferecidos pela en-
tidade, entre os quais:

Participação em condições especiais no 
Congresso do Recife (03 a 06 de setembro);

Acesso gratuito aos programas de edu-
cação médico-oftalmológica permanente 
construídos ou patrocinados pelo CBO, en-

A anuidade do CBO de 2014 
já pode ser paga através do site da entidade

tre os quais o The Ophthalmic News 
and Education (O.N.E), da Academia 
Americana de Oftalmologia, ao E-le-
arning CBO e ao Campus Rima;

Recebimento da revista Arquivos 
Brasileiros de Oftalmologia, principal 
publicação científica da Oftalmologia 
brasileira;

Acesso gratuito ao programa de 
Prontuário Eletrônico P2D para con-
sultórios, elaborado com a participa-
ção de Comissão especial do CBO, 
que oferece inúmeros os benefícios e 
facilidades aos usuários;

Acesso a consultas de orientação 
jurídica;

Acesso a publicações produzidas 
pelo CBO relacionadas com a prática 
médica e oftalmológica entre as quais 
o Guia Jurídico, o Censo de Ensino, 
o Censo Oftalmológico, Meu Primeiro 
Consultório e Manual dos Alunos;

Acesso ao Programa CBO Paciente que 
torna possível ao associado imprimir folders 
e cartilhas educativas personalizadas com o 
logo de sua clínica para distribuir entre os pa-
cientes;

Acesso a modelos de Termo de Consen-
timento Informado com a logomarca do CBO 
que podem ser reproduzidos;

Acesso aos serviços de minicurrículo para 
divulgação entre pacientes e classificados, 
para publicação de anúncios de interesse do 
associado;

Além disso, sua associação e participação 
aumentará a representatividade e a legitimi-
dade do CBO para realizar o trabalho perma-
nente de defesa das prerrogativas profissio-
nais do Médico Oftalmologista e da Saúde 
Ocular da população na Câmara dos Depu-
tados, no Senado Federal e também junto ao 
Ministério da Saúde e ao Poder Judiciário. 

A participação na mais importante entida-
de representativa da especialidade, o CBO, 
não deve se limitar ao pagamento da anuida-
de, mas tem neste pequeno gesto seu signifi-
cativo e importante início.

Acesse www.cbo.com.br

Até 28 de fevereiro 
de 2014, o valor do 
pagamento  
da anuidade  
é R$ 590,00,  
o mesmo de 2013. 
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Esses tradicionais exames de suficiência são realizados 
simultaneamente em mais de 60 países. No Brasil, as 
provas são aplicadas sob a responsabilidade do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). A aprovação nos 

exames é muito valorizada por instituições de ensino e pesqui-
sa internacional e facilita a obtenção de estágios no exterior. 
O exame completo é formado por três provas diferentes:

1) Basic Science (subjects related to Ophthalmology): 80 
questões sobre Ciências Básicas em Oftalmologia, duração de 
2 horas;

2) Theoretical Optics and Refraction: 30 questões sobre 
Óptica e Refração, duração de 1 hora;

3) Clinical Sciences: exclusiva aos candidatos aprova-
dos nas provas Basic Science  e Theoretical Optics and Re-
fraction, contendo 200 questões e duração de 4 horas. 
A prova será realizada em 24 de abril de 2014 em São Paulo (SP).

O candidato precisa ser associado ao CBO e deve 
apresentar os seguintes documentos: 

Formulário de inscrição preenchido e assinado - disponível 
para impressão no site oficial do ICO: http://bit.ly/1enm51t
n Uma foto 3x4;
n	Cópia Simples do diploma de médico;

Abertas inscrições para as provas do ICO
15 de janeiro é a data limite para a realização de inscrições para as provas do International 
Council of Ophthalmology (ICO).

n	Cópia simples do registro no respectivo Conselho Regional 
de Medicina;

n	Copia simples do pagamento da inscrição.

Os valores de inscrição são os seguintes:
n Basic Science e Theorical Optics and Refration - R$ 840,00
n Basic Sciences - R$ 690,00
n Theorical Optics and Refraction - R$ 500,00
n Clinical Sciences - R$ 1.100,00

Os boletos para pagamento devem ser gerados a partir do 
site http://bit.ly/1bkRAv3

Os documentos devem ser remetidos à sede do CBO 
(Rua Casa do Ator, 1.117, 2º andar, CEP 04546-004, São Pau-
lo, SP até 15 de janeiro de 2014 (será considerada a data de 
postagem).

O local e horário da realização das provas serão divulgados 
posteriormente.

Inscrições e maiores informações no site 
www.cbo.com.br/novo/medicos/
minhapagina/prova-ico2014
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XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa

O 
Congresso do Recife, que será reali-
zado de 3 a 6 de setembro de 2014 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, está sendo planejado para tra-

zer muitas novidades para os colegas que se 
dedicam a oftalmologia geral, como também 
para aqueles que se dedicam a áreas espe-
cíficas. 

A programação científica está sendo cui-
dadosamente elaborada pelas Comissões do 
CBO, Executiva, Científica e de Prevenção a 
Cegueira, e incluirá 55 atividades entre sim-
pósios, painéis, cursos, sessões de discussões 
de temas livres, além de wet labs e sessões 
interativas com procedimentos cirúrgicos ao 
vivo. Serão discutidos temas abrangendo to-

das as subespecialidades da Oftalmologia, 
além de Prevenção a Cegueira, Abordagem 
Multidisciplinar, Políticas de Saúde, Ensino e 
Administração. 

No Dia Especial, haverá atividades científi-
cas para oftalmologistas e para a comunidade 
não oftalmológica, gestores de saúde e equi-
pes multidisciplinares, que atuam em oftalmo-
logia. 

Sem dúvida alguma, este congresso será 
o maior evento oftalmológico brasileiro em 
2014 e estará sendo realizado simultanea-
mente II Congresso de oftalmologia de países 
que falam a Língua Portuguesa. Vários líderes 
da oftalmologia internacional e nacional já an-
teciparam participação.

As inscrições já estão abertas no site 
do congresso: www.cbo2014.com.br 

Afinal, em Pernambuco é só chegar!

Afonso Medeiros e Liana Ventura
Presidentes da Comissão Executiva do  
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção  
da Cegueira e Reabilitação Visual /  
II Congresso de Oftalmologia de  
Língua Portuguesa

Afinal, em 
Pernambuco é só 
chegar!
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XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa

PERNAMBUCO

É SÓ

CHEGAR!

COMiSSãO CiENtífiCA DO CBO ORGANizANDO A PROGRAMAçãO DO EVENtO
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O 
IX Mutirão Diabético de Itabuna 
mobilizou mais de 800 voluntários 
de diversas formações. Durante 
todo o dia, os pacientes foram en-

caminhados para a realização de exames de 
fundo de olho, pé diabético, avaliação ne-
frológica e os casos que requereram inter-
venção imediata foram encaminhados para 
sessão de laser na retina. Ao mesmo tempo, 
milhares de pessoas participaram das ativi-
dades da Feira da Saúde, instalada na Pra-
ça Rio Cachoeira, localizada entre duas das 
principais avenidas da cidade. Entre essas 
atividades figuraram serviços como exames 
de glicemia, avaliação de saúde, higiene bu-
cal, vacinação, avaliação cardiovascular e de 
pressão arterial, alimentação saudável, saúde 
e lazer, serviço social e assessoria jurídica. 
O Mutirão do Diabético é coordenado pelo 
médico oftalmologista Rafael Ernane Almei-
da Andrade, diretor do Hospital de Olhos 
Beira Rio e promovido pela Associação dos 
Diabéticos de Itabuna (Asdita). Contou com 
o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, Governo da Bahia/Secretaria Estadu-
al de Saúde, Prefeitura Municipal de Itabu-

na, TV Cabrália/Record News, Lions Clube, 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna, Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, 
Bahiagás e outras empresas e instituições.  
“As pessoas precisam adquirir a consciência 
de que o diabetes é uma doença que não 
pode ser tratada sozinha. Deve haver união 
entre pacientes, área médica e governo. Ita-
buna mostra que é referencial na prevenção 
e tratamento da doença”, afirmou o médico 
oftalmologista Paulo Henrique Morales, da 

Mutirão do Diabético de Itabuna
Mais de 14 mil pessoas atendidas: este foi o resultado do IX Mutirão do Diabético de Itabuna (BA), 
realizado em 09 de novembro, a maior atividade realizada no país em comemoração ao  
Dia Mundial de Diabetes (comemorado em todo mundo na data de 14 de novembro).  

O coordenador do mutirão, 
Rafael de Andrade
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Federação Nacional do Diabetes e idealiza-
dor do mutirão de retinopatia diabética da 
UNIFESP. 

Durante toda semana que antecedeu 
09 de novembro, vários prédios e pontos 
de referência de Itabuna receberam ilumi-
nação noturna azul, a cor da campanha. En-
tre os pontos iluminados figuraram a sede 
do Hospital de Olhos Beira Rio, torre da TV 
Cabrália Record News, Catedral São José, 
Igreja Maria Gorete, FTC, Praça José Bas-
tos, Torre do Hipermercado Itão, Ponte do 
São Caetano, CIAM, LAP Laboratórios, Clí-
nica Metabólica, obelisco do LIONS, Rotary 
Clube, UNIMED. As imagens foram mos-
tradas em todo o mundo, através do site 
da Organização Internacional do Diabetes. 
Para Rafael Andrade, “esse projeto é fruto 
de grande mobilização, que começou há oito 
anos com 400 atendimentos e hoje é o maior 
evento do gênero na América Latina, um 
exemplo de como uma cidade pode se unir 
em torno de uma causa”. 

Já o presidente do CBO, Milton Ruiz Al-
ves, que participou da iniciativa, garantiu que 
o projeto do Mutirão do Diabético de Itabu-
na será estendido para todo o Brasil. “Assim 
como Jorge Amado não é apenas cidadão de 
Itabuna, mas cidadão do mundo, o mutirão 
é hoje um evento nacional, que vamos levar 
a milhares de brasileiros, já que o foco na 
prevenção é essencial para evitar as compli-
cações causadas pelo diabetes e garantir a 
qualidade de vida dos portadores da doença”.

O Dia Mundial do Diabetes (14 de no-
vembro) foi criado em 1991 pela Internatio-
nal Diabetes Federation- IDF e Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como resposta ao 
preocupante aumento da ameaça do diabe-
tes em todo o mundo. Em 2006, o Dia Mun-
dial do Diabetes passou a ser um dia oficial 
das Nações Unidas que reúne milhões de 
pessoas em mais de 160 países para aumen-
tar a conscientização sobre a doença. Nume-
rosas ações locais e nacionais são realizadas 
por organização de indivíduos interessados e 
preocupados com a causa do diabetes.
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O 
encontro internacional foi realizado no  Centro de 
Convenções de Pernambuco, no Recife, de 10 a 13 
de novembro. Foi organizado pela Secretaria da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) e a Aliança Glo-

bal da Força de Trabalho de Saúde (AGFTS), com apoio do 
Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saú-
de (OPAS) e de parceiros internacionais como Banco Mundial, 
Banco de Desenvolvimento Africano e a Agência Japonesa de 
Cooperação Internacional. 

Estudo da OMS já detectou que há carência de profissio-
nais de saúde no mundo. Representantes de organizações na-
cionais e internacionais realizaram uma avaliação sobre novas 
metodologias para análise política de recursos humanos para 
desenvolvimento da saúde. As metas foram propostas durante 
a I e II edição do Fórum, que foram realizadas em Kampala, na 
Uganda e em Bangkok, na Tailândia, respectivamente.

O III Fórum Global para Recursos Humanos em Saúde 
contou com a participação de mais de 2.700 pessoas, repre-
sentando 40 países. Além da avaliação das metas alcançadas 
nos fóruns anteriores, foi desenvolvido modelo para identificar 
áreas carentes de recursos humanos em saúde (RHS)  e foram 
debatidos caminhos e soluções para suprir as demandas exis-
tentes destes profissionais em todo o mundo. 

De acordo com Liana Ventura, foram convidados os Esta-
dos-Membros da OMS, instituições, partes interessadas e par-
ceiros para assumirem novos compromissos para disponibili-
dade, acessibilidade, aceitabilidade e elevada qualificação de 
RHS que possam suprir as necessidades mundiais. 

“A meta é promover a adequada, habilitada, bem treinada e 
motivada  força de trabalho para acelerar o processo de cober-

tura universal da saúde. Para tal, será necessário o um planeja-
mento estratégico, educação e treinamento técnico que requer 
forca política e muita determinação por parte dos parceiros en-
volvidos”, declarou. 

A representante do CBO avalia que as ações propostas 
no encontro só serão concretizadas com a participação de 
médicos, enfermeiros, profissionais da área de saúde, pesqui-
sadores, analistas políticos, economistas, cientistas, diretores 
financeiros, auditores e advogados. Acredita também que os 
parceiros internacionais para o desenvolvimento devem auxi-
liar os diferentes países a fortalecer suas respectivas capaci-
dades e compartilhar suas experiencias para a obtenção da 
Cobertura Universal da Saúde. 

O Ministro da saúde Alexandre Padilha reafirmou o  
compromisso do País com o princípio Universal da Cobertura 
em Saúde. De acordo com Mozart Sales, Secretário de Ges- 
tão do Trabalho e Educação na Saúde, o Brasil apresenta  
razoável proporção de médicos em relação à popula- 
ção (1,8:1.000 habitantes), porém a distribuição geográfica 
desigual destes profissionais, especialmente em áreas rurais, 
favorece a centralização dos serviços de saúde principal- 
mente nas capitais, o que dificulta o acesso ao serviço espe-
cializado. 

Mozart Sales afirma que o Ministério da Saúde está am-
pliando  e qualificando a assistência oferecida na área oftal-
mológica. Segundo ele, o Projeto Olhar Brasil, que tem como 
objetivo identificar e corrigir problemas visuais relacionados a 
refração e garantir o acesso a saúde integral para os outros 
casos de doenças oculares, é um exemplo das ações já to-
madas.

III Fórum Global para 
Recursos Humanos em Saúde

Em 2013, o CBO assinou convênio  com a empresa P2D para disponibilizar gratuitamente aos associados da entidade 

o P2D Prontuário Universal, sistema de prontuário médico eletrônico certificado pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) e pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) com acesso individual por tipo de profissional (re-

cepção ou médico), compreendendo os módulos de Cadastro, Agenda e História Clínica.

Atualmente, o sistema é utilizado por mais de 850 associados do CBO e tem recebido avaliações positivas. Paralela-

mente, o sistema vem sendo aperfeiçoado e a empresa está desenvolvendo um "comunicador financeiro" com o qual será 

possível lançar procedimentos realizados pelo médico no consultório. 

A inscrição deve ser feita pelo site:
https://www.p2d.com.br/ehr-web/p2dadmin/inscricao/individual/

Mais informações sobre o sistema podem ser obtidas no sitehttp://www.p2d.com.br/hotsite/cbo/index.html

As dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (12) 3207-0688 ou pelo e-mail suportecbo@p2d.com.br

Liana Ventura, uma das presidentes do XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Rea-
bilitação Visual / II Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa, participou do III Fórum 
Global de Recursos Humanos em Saúde na condição de representante do CBO e do International 
Council of Ophthalmology (ICO). 
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Congresso na USP
C

om a participação de mais de 
2.000 congressistas e 600 pales-
trantes (19 internacionais), o 16º 
Congresso de Oftalmologia USP / 

15º Congresso de Auxiliar de Oftalmologia 
USP encerrou com chave de ouro o calen-
dário de eventos oftalmológicos de 2013 no 
Brasil.

Realizado em 29 e 30 de novembro, no 
Centro de Convenções Rebouças, em São 
Paulo (SP), o evento foi o palco para apre-
sentações e debates em todos os aspectos 
da Oftalmologia, com ênfase em cirurgia 
refrativa, lentes de contato, catarata, glau-
coma, neuro-oftalmologia, retina e superfície 
ocular. Também foram realizados cursos de 
atualização em Medicina, visão subnormal e 
administração e muitos outros. O Congresso 
de Auxiliares de Oftalmologia também movi-
mentou centenas de profissionais em várias 
atividades de ensino e aprimoramento.

A solenidade de abertura contou com a 
palestra de Robert N. Weinreb, diretor de ins-
tituições de ensino e assistência norte-ame-
ricanas e especialista em glaucoma.

O congresso foi coordenado por Walter 
Yukihiko Takahashi, Chefe do Serviço de 
Vítreo-Retina do Departamento de Oftalmo-
logia do HCFMUSP.

Estão abertas até 17 de janeiro de 
2014 as inscrições para a seleção 
de candidatos para estágios de 
aperfeiçoamento do Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba (HOS / BOS):

O processo seletivo será realizado 
nos dias 28 e 29 de janeiro.

Mais informações pelo telefone 
(15) 3212-7077 ou pelo site: www.bos.org.br

• Setor de Córnea, oito vagas (2 anos)
• Setor de Glaucoma, uma vaga (1 ano)
• Setor de Lentes de Contato, uma vaga (1 ano)
• Setor de Plástica Ocular, duas vagas (2 anos)
• Setor de Retina, duas vagas (2 anos)
• Setor de Ultrassom, uma vaga (1 ano)
• Setor de Catarata, quatro vagas (2 anos)
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P
ara marcar o Dia Mundial do Diabe-
tes de 2013, o Hospital de Olhos de 
Blumenau realizou gratuitamente 
426 atendimentos e 126 exames 

de fundo de olho, como parte de campanha 
educativa realizada em 09 de novembro no 
Blumenau Norte Shopping. Dois dias depois, 
foram atendidas 126 pessoas no mutirão de 
exames de fundo de olho, organizado pelo 
Núcleo de Atenção em Diabetes (NAD).

As ações foram promovidas pela secre-
taria de Saúde de Blumenau (SC) em par-
ceria com várias instituições do município e 
tiveram o propósito de conscientizar a popu-
lação para o impacto da doença e promover 
a busca pelo diagnóstico precoce. 

Ação do Hospital de 
Olhos de Blumenau

A BLOSS voltou
A

pós a troca de servidores e de reestrutu-
ração técnica, a lista de discussões da So-
ciedade Brasileira de Laser e Cirurgia em 
Oftalmologia (BLOSS) voltou a funcionar e 

já conta com mais de 1.600 associados ativos, de 
todo o Brasil e de vários países.

Todas as mensagens já postadas podem ser en-
contradas pelos associados, online no endereço: ht-
tps://groups.google.com/forum/#!forum/bloss-l

A BLOSS é filiada ao Conselho Brasileiro de Of-
talmologia (CBO). Foi fundada em 20 de março de 
1992 e tem como objetivo  principal a divulgação do 
conhecimento e troca de experiências  pessoais na 
área da Oftalmologia, por meio de discussões por  
e-mails, apresentações de congressos virtuais  e 
participações em congressos. Possui uma das maio-
res redes de discussão  on-line em Oftalmologia do 
mundo.

Mais informações podem ser obtidas no site 
http://www.bloss.com.br/

E
m nome da Comissão 
Executiva do XXXIV 
Congresso e da Asso-
ciação dos Ex-Residen-

tes e Estagiários do Hospital 
São Geraldo (AEREHSG), 
convido todos os Colegas bra-
sileiros para mais um Con-
gresso do Hospital São Geral-
do entre 30 de outubro e 01 de 
novembro de 2014.

Anote na sua agenda: o 
XXXIV Congresso do HSG 
será imperdível, pois desde agora toda a Comissão tra-
balha para torná-lo um evento de alto nível científico, 
sem se descuidar de preparar para você uma recepção 
com todos os ingredientes que Minas tem para deslum-
brar quem a visita. 

A Comissão Executiva está certa de sua presença e 
de já agradeço por ela.

Nosso forte abraço,

Homero Gusmão de Almeida
Presidente do XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo

AGENDE DESDE AGORA SUA 

IDA A BELO HORIZONTE PARA O 

XXXIV CONGRESSO DO 
HOSPITAL SÃO GERALDO
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A
ntônio Augusto Silveiro Cruz, médico 
oftalmologista do corpo clínico Hos-
pital Banco de Olhos de Porto Ale-
gre (HBO), foi homenageado em 09 

de dezembro pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul juntamente com 
outros médicos gaúchos, em comemoração 

Assembleia gaúcha homenageia 
pioneiros em transplantes

A
s cirurgias oftalmológi-
cas de porte 4 ou su- 
perior, programadas para 
realização rotineira, re-

querem que o paciente permaneça 
internado por determinado perío-
do de recuperação pós-operatória 
e que sejam realizadas em estabe-
lecimentos de saúde classificado 
como unidade tipo II nos casos 
selecionados como ASA-I. Os pa-
cientes selecionados como ASA-II 
devem ser operados em estabele-
cimento de saúde classificado, no mínimo, como unidade tipo 
III. Assim, fica o médico impedido de realizar cirurgias oftalmo-
lógicas de porte 4 ou superior em estabelecimentos de saúde 
do tipo Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT)”

Esta foi a conclusão da resposta que a Câmara Técnica de 
Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu 
a respeito de consulta realizada pela Federação das Coope-
rativas Estaduais de Serviço Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOESO), consubstanciada no Parecer CFM nº 27/13, 

CFM reconhece especificidades 
de cirurgias oftalmológicas

assinado pelo coordenador da Câ-
mara, José Fernando Maia Vinagre.

O parecer lembra que “as ci-
rurgias oftalmológicas de porte 4 
ou superior requerem ambiente 
estéril e são, na maioria, realizadas 
em pacientes idosos portadores 
de outras enfermidades associa-
das (diabetes, hipertensão, car-
diopatias, ansiedade) e que, por 
obediência aos mais elementares 
princípios de segurança, devem 
permanecer em observação em 
ambiente seguro e preparado para 
eventuais emergências.”

Completa assinalando que as cirurgias oftalmológicas des-
te tipo são realizadas com anestesia tópica local, com ou sem 
sedação, necessitando cuidados e equipamentos para rever-
ter possíveis complicações per-operatórias, requerendo quase 
sempre, dilatação das pupilas, cujos medicamentos (adrenali-
na, tropicamida, atropina e cicloplégicos) podem acarretar ta-
quicardia e, em pacientes sensíveis, levar a cardiopatias agu-
das. 

Veja o parecer 27/13 no site http://bit.ly/19OMlx6

aos 25 anos da lei estadual de transplantes 
de órgãos. A iniciativa da homenagem foi da 
deputada estadual Elisabete Felice (PSDB). 
Também foram homenageados outros pionei-
ros de transplantes de órgãos no Rio Gran-
de do Sul: Ivo Abrahão Nesralla, Valter Duro 
Garcia, Fernando Lucchese, Guido Cantisani, 
José Camargo e Jair Francisco Saadi.

A deputada Elisabete 
Felice, o homenageado 
Antônio Augusto Silveiro 
Cruz, o presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul, 
Pedro Westphalen e o 
ex-deputado Sanchotene 
Felice, autor da lei 
estadual de transplantes 
de órgãos

Foto: M
arcos E

ifler - agência A
LR

S

Todos os homenageados
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Oftalmologia em Notícias
Seu título registrado dá uma dimensão mais exata 
sobre quantos somos nas estatísticas oficiais
Atualmente o CFM contabiliza 7.465 oftalmologistas. O número inferior ao cadastro do CBO se deve não 
apenas ao fato de que há médicos atuando na especialidade sem possuir o título (o que é legal, pois qualquer 
médico pode atuar em qualquer área da Medicina desde que se sinta apto e capaz), mas também à falta de 
registro do título por muitos especialistas. O número oficial tão abaixo do real oferece argumentos para 
aqueles que tentam conseguir a legalização da optometria não médica, alegando que há poucos oftalmolo-
gistas no Brasil, e também subdimensiona nossa especialidade no cenário da Oftalmologia mundial.

Quem pode fazer o Registro de Qualificação de Especialista (RQE)
O médico que se enquadre em uma das seguintes situações:
• Obteve o Título de Especialista por meio da prova CBO/AMB;
• Concluiu um programa de Residência Médica, credenciado pelo MEC, em Oftalmologia.
• Se enquadre no que é estabelecido na Resolução CFM nº. 1960, de 2010, que considera que até abril de 
1989 as condições previstas para o registro do Título de Especialista eram diversas das atuais, e que grande 
quantitativo de médicos não registraram a época as suas especialidades. Entre as condições previstas, 
destacam-se possuir certificado de curso de especialização; possuir título de docente-livre ou de doutor; 
ocupar cargo público de caráter profissional na área da especialidade por mais de dez anos;  ocupar cargo na 
carreira de magistério superior na especialidade por mais de dez anos, entre outras. 

Veja como fazer para registrar sua especialidade
Com algumas pequenas variações entre os CRMs, para registrar o Título de Especialidade e/ou Área de 
Atuação, é necessário:
- Carteira Profissional de Médico;
- Preenchimento do formulário específico; 
- Pagamento de taxa;
- Documentação que comprove a especialidade:

• Residência Médica: certificado de conclusão expedido por Instituição credenciada pela CNRM 
(Comissão Nacional de Residência Médica); 
• Título de Especialista: Certificado expedido por Sociedade de Especialidade reconhecida
pela AMB (Associação Médica Brasileira); 
• Especialização Médica até 15/04/1989: Certificado de conclusão;
• Exercício da Especialidade até 31/12/1982: declaração do local de trabalho, com firma reconhecida do Diretor 
da Unidade, comprovante de atuação na especialidade por um período de 10 anos anterior a 15/04/1989.
• Concurso Público: comprovante de atuação na especialidade por um período de 10 anos anterior a 15/04/1989;
• Pós-Graduação anterior a 15/04/1989: certificado de conclusão;
• Mestrado anterior a 15/04/1989: certificado de conclusão;
• Medicina do Trabalho anterior a 15/04/1989: certificado de conclusão;
• Médico do Trabalho: Certificado com Histórico escolar do Curso (pós-graduação, registro no Ministério 
do Trabalho) ou Declaração (somente se for atender ao(s) requisito(s) da Resolução 1960/2010). 
Obs.: Os documentos devem ser apresentados com cópia autenticada em cartório ou original
acompanhado de uma cópia simples.

Importante: 
Somente as especialidades elencadas nas resoluções CFM 1845/2008 
e 1930/2009 são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e, 
consequentemente, passíveis de registro no Conselho.

Se você ainda não tem seu RQE, providencie o quanto antes. Todos têm a ganhar!
Para obter mais informações, acesse o portal do CFM: www.portalmedico.org.br
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F
inalizando os eventos científicos de 
2013, a 30ª Jornada de Ortóptica, que 
aconteceu em 02 de novembro no 
Hospital de Olhos Paulista, encerrou o 

ano com recorde de público, entre ortoptistas, 
oftalmologistas além dos expositores, que 
não se intimidaram com o feriado nacional.

Neste ano, novamente o Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO) esteve presente 
na nossa Mesa de Abertura e com muita hon-
ra recebemos Keila Monteiro como represen-
tante. Também compondo a mesa, tivemos 
a enorme satisfação de contar com o presi-
dente do Centro Brasileiro de Estrabismo, 
Marcelo Gaal Vadas. Agradecemos enorme-
mente a presença de ambos, especialmente 
aos discursos repletos de palavras de apoio 
e incentivo!

Nesta jornada foi lançado o “Prêmio Zai-
da Tapiê Nogueira”, inspirado em uma das 
primeiras ortoptistas do Brasil, (Ortoptista 
Zaida), in memoriam, como forma de incen-
tivo aos ortoptistas atuantes no Brasil que 
trabalham na busca incansável pela valoriza-
ção da profissão, seja pela pesquisa, atuação 
em consultório, divulgação da profissão entre 
profissionais da saúde e da mídia ou por inter-
médio de contribuições científicas.

Lançado o primeiro prêmio em conjunto 
com a divulgação da programação, resultou 
em um auditório repleto de apreciadores 
do tema: ortóptica. Fomos brindados com a 
participação de colegas de várias regiões do 
País, da cidade de Porto Alegre, como Wan-
da Hentschel, além de Cuiabá, Maceió, Rio 
de Janeiro, Goiás, Belo Horizonte, Sorocaba, 
Ribeirão Preto, Presidente Prudente e outras.

A premiação foi destinada a um ortoptis-
ta, por intermédio de indicação livre por pro-
fissionais da área e, entre outros ortoptistas 
indicados, tivemos a Ort. Andrea Pulchinelli 
Ferrari, Presidente do CBOrt,  com o maior 
número de indicações. Certamente um re-
conhecimento de toda a classe pelo seu tra-
balho realizado nos últimos anos pelo CBOrt, 
especialmente em busca do reconhecimento 
profissional. O CBOrt parabeniza calorosa-
mente a Ort. Andrea pelo merecido prêmio!

Prêmio Zaida Tapiê Nogueira 
e a 30ª Jornada de Ortóptica – Um novo olhar

Keila Monteiro de Carvalho 
(secretária geral do 
CBO), Andrea Pulchinelli 
(presidente do CBOrt) 
e Marcelo Gaal Vadas 
(presidente do Centro 
Brasileiro de Estrabismo)

(*) Silvia Chuffi

No evento, com a presença do renomado 
oftalmologista. O professor Harley Bicas, de 
Fábio Pimenta de Moraes, entre os ortoptis-
tas palestrantes, Monalisa Sbampato, Solan-
ge Fecarrota, Lydia da Cruz Marques e, ainda, 
dos membros da diretoria que também con-
tribuíram cientificamente com suas apresen-
tações, Ana Paula Braga, Marcelo Fernandes 
da Costa, Vera Lúcia Pereira Bussiki, Celina 
Tamaki, Andrea Pulchinelli Ferrari, Helder 
Carvalho - novo coordenador regional RJ do 
CBOrt - e pela inestimável dedicação da Or-
toptista Claudinéia Dutra na organização do 
evento, acompanhados do parceiro incentiva-
dor da ortóptica, o médico José Mário Rocha 
de Andrade que, junto das ortoptistas Nélide 
Catach e Rita de Cassia Damiani, contribuiu 
para o sucesso do evento.

Os temas escolhidos para discussão va-
riaram da Fisiologia Motora, passando pela 
saúde visual dos escolares e os temas mais 
recorrentes e relevantes da ortóptica, a visão 
sensorial.

Com apoio dos patrocinadores presentes, 
o intervalo que antecedeu o período vesper-
tino para discussão de casos clínicos, trouxe 
o divertido “workshop de mágica” oferecido 
pelo assíduo patrocinador AMP-OFTAM. Os 
animados jogos de mágica trazem a compre-
ensão de que o dia a dia do ortoptista, espe-
cialmente no trabalho com crianças, precisa 
inovar sempre a fim de garantir a tão espera-
da adesão ao tratamento.

Suze Anastasia (CBOrt), o oftalmologista 
Harley Bicas e Andrea Pulchinelli

Sílvia Chuffi 

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2013
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A sessão de casos clínicos  tratou de te-
mas polêmicos como a esotropia acomoda-
tiva atípica, o uso de videogames correlacio-
nado com estrabismo e a análise de alguns 
casos onde o Teste Ortóptico foi importante. 
Os casos apresentados muito contribuíram 
cientificamente, além de contarmos com as 
presenças de Harley Bicas e José Mário Ro-
cha de Andrade junto das ortoptistas Rita de 
Cássia Damiani e Nélide Catach, como deba-
tedores.

Lydia da Cruz Marques participou pales-
trando sobre a Deficiência Visual Cortical e 
Ana Paula Braga sobre O papel do ortoptista 
nos pacientes portadores de Dislexia e Distúr-
bios de aprendizagem.

Responsáveis por grande parte dos pôs-
teres de excelente qualidade expostos, os 
alunos do UNI-IBMR marcaram presença 
mais uma vez, tornando o evento mais uma 
conquista do CBOrt em 2013.

Encerrando a jornada, a presidente apre-
sentou para toda a classe todo o trabalho 
realizado pela equipe durante os últimos 
12 meses, uma retrospectiva sempre muito 
aguardada pelos profissionais.

Em um ano de manifestações sociais e 
decisões políticas que envolvem mudanças 
e incertezas acerca da medicina no Brasil, o 
CBOrt tem sido questionado por profissionais 
da área da saúde e instituições de ensino 
sobre a formação do ortoptista. A respos-
ta é a que divulgamos no sítio eletrônico do 
CBOrt: “a formação do ortoptista no Brasil 
só é possível por meio de graduação. Não há 
pós-graduação que habilite quaisquer outros 
profissionais a exercer a função em território 
nacional”.

Deste modo, nesta edição que encerra as 
atividades de 2013 e abre para as atividades 
de 2014, a mensagem deixada pelo CBOrt 
é  para que a luta das classes continue a fim 
de garantir um bom exercício profissional e, 
especialmente, qualidade e amor no atendi-
mento ao paciente.

Encerramos com nossos sinceros 
agradecimentos ao CBO, votos de um 
Feliz 2014 e parafraseando Fernando 
Pessoa: “Querer não é poder. Quem 
pôde, quis antes de poder só depois de 
poder. Quem quer nunca há-de poder, 
porque se perde em querer.”

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

Almoço de confraternização

Integrantes da diretoria eleita do CBOrt: Ana Paula Braga, Claudinéia 
Terra, Celina Tamaki, Andrea Pulchinelli e Vera Bussiki   

 Andrea Pulchinelli e Wanda Hentschel

 Workshop de Mágica
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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 Oftalmoscópio digital Panoptic 
usado, em ótimo estado de conser-
vação. Preço: R$10.500,00 Trata-
-se de um oftalmoscópio desenvol-
vido pela PCLab feito para atender 
oftalmologistas e clínicas que não 
possuem equipamentos de retino-
grafia, mas necessitam de fotos 
digitais de qualidade e baixo cus-
to para o acompanhamento de di-
versas patologias. Oftalmoscópio 
Digital - Componentes: Oftalmos-
cópio PANOPTIC/. Câmera digital 
SONY 10 Mp. Fonte de luz variável 
com transferência por fibra óptica. 
Contatos pelo telefone (21) 
25211914 ou pelo e-mail contato@
nocrio.com.br 

n Vende-se ecobiômetro Accuro-
meda Opto, novo, na caixa, por R$ 
14.00,00. Tratar com Sra. Jeanny 
Cavalcanti pelo telefone (85) 8791-
2886

n Clínica de grande porte no bairro de  
Campo Grande, Rio de Janeiro (RJ) 
precisa de médico oftalmologista. In-
teressados devem entrar em contato 
com Sr. Escobar nos telefones  (21) 
2415-5374 ou 2415-9820 ou enviar 
Curriculum Vitae resumido para admi-
nistracao@aozol.com.br

n Hospital de Olhos de Blumenau 
(SC) procura médico oftalmologista. A 
instituição possui excelente infraestru-
tura. Maiores informações pelo telefo-
ne (47) 3322-5000 ramal 72. Os inte-
ressados devem enviar currículo para 
Sra. Inge no e-mail adm@hob.med.br  

n Excelente oportunidade de trabalho 
em Imperatriz (MA). Garantido piso de 
R$ 18 mil por mês, podendo chegar 
a muito mais dependendo do espírito 
empreendedor e disposição para tra-
balho. Contatos com Dr. Levi pelo tele. 
(85) 8825-8521 ou pelo e-mail levi.
torres.madeira@gmail.com

n Procuramos médicos oftalmologis-
tas para seguintes especialidades: Ge-
ral, oftalmopediatra e glaucoma, para  
trabalhar na zona leste da cidade de 
São Paulo (SP) em atendimento  clini-
co e cirúrgico. Nossa disponibilidade: 
de segunda a sexta-feira, das 08 hs às 
12 hs.,  e das 14 hs. às 18 hs. e sába-
dos das  08 hs às 12hs. Na entrevista, 
abordaremos sobre a estrutura e fun-
cionamento de nossa clinica, além de 
forma de remuneração. Os  interessa-
dos devem enviar CV para   danusa@
clinicarpl.com.br

EQUIPAMENTOS
PROCURADOS

n Compro caixa de instrumentos para 
implante de aneis intraestromais. Se 
não puder atender ao telefone, favor 
mandar torpedo, que assim que pos-
sível, retorno. Contatos pelo telefone 
(51) 9121-3710 ou pelo e-mail ch-
muniz@hotmail.com 

OPORTUNIDADESEQUIPAMENTOS
OFERECIDOS
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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

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

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/
 

ABRIL
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

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

20142014
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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

Outubro / Novembro
30/10  XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo
a 01/11 Belo Horizonte - MG

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)

Novembro
28 e 29 17° Congresso de Oftalmologia USP /
  16° Congresso de Auxiliar de Oftalmologia USP
 Local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
 Informações: Tels.: (11) 5084-9174 / 5082-3030
 E-mail: secretariausp@jdeeventos.com.br
 Site: www.oftalmologiausp.com.br

 

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 – PE
Informações: www.congressocbo.com.br/cbo2014/
email: secretaria1@cbo2014.com.br/secretaria2@cbo2014.com.br 
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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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