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Senofi lcon A - 1ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620045, 2ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620054, 3ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS(Bandage): Reg.ANVISA 80148620058, Galyfi lcon A - 4ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026, Etafi lcon A - 5ACU-
VUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019, 61-DAY ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA 80148620052,71-DAY ACUVUE® MOIST para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064, 8ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013, 9ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021 e 10ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA 80148620016, Narafi lconA - 111-DAY ACUVUE® TRUEYE® com HYDRACLEAR® 
1: Reg.ANVISA 80148620065. Caixas com 306,7, 61,2,3,4,5,8,9,10 ou 28 lentes de contato (LC). Indicações: LC Esféricas1,4,5,6,9,11: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas8: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais10: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a 
miopia ou hipermetropia. LC Tóricas2,7: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia ou hipermetropia. LC Terapêuticas3: As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, afi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura de proteção. O médico Oftalmologista informará se o 
usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condiçãoespecífi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete 
a córnea, conjuntiva ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea;olhos vermelhos ou irritados. Precauções e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso 
de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada,vermelhidão nos olhos ou outros problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Adversas: Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. 
Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo,secreções oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam usadas continuamente ou por tempo 
excessivamente longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Uso prolongado1,2,3,5,8,10– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,10 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias6,7,11 – uso único. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
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MÉDICA REFRACIONAL (LC com grau), VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA (LC terapêutica plana),UTILIZAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA (LC colorida plana). Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: 59.748.988/0001-14. Resp. Téc.: Evelise S. Godoy – CRQ No. 04345341. Mais informações sobre uso e cuidados de manutenção 
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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.
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Muitas coisas na vida são melhores quando novas,
não poderia ser diferente com as lentes de contato.

70% dos usuários de lentes de contato apresentam 
diminuição no conforto ao longo do tempo de uso.2 

LENTES DE CONTATO COM ESQUEMA DE TROCA 
MAIS FREQUENTE PODEM MAXIMIZAR O CONFORTO 

DOS USUÁRIOS E FAVORECER A SAÚDE OCULAR.1,2
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+ de 90% entre 3a e 4a semana2

Relação entre tempo de uso e a diminuição do conforto.

N=183 LC Hidrogel      N= 115 LC SiHiLC Hidrogel LC Silicone Hidrogel

PORTANTO, AO RECOMENDAR LENTES DE CONTATO,
QUANTO MAIS FREQUENTE O DESCARTE, MELHOR!

FRANGIE, J., SCHILLER, S. & HILL, LA. Compreendendo o desempenho de lentes de contato de troca mensal com seus usuários. OT, questão 48: (12), 39-42, 13 de junho de 2008.FRANGIE, J., SCHILLER, S. & HILL, LA. Compreendendo o desempenho de lentes de contato de troca mensal com seus usuários. OT, questão 48: (12), 39-42, 13 de junho de 2008.FRANGIE, J., SCHILLER, S. & HILL, LA.
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DESCARTE DIÁRIO
DESCARTE A CADA 2 SEMANAS

Também disponível para ASTIGMATISMO
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A Palavra do Presidente

O 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), entidade representativa 
dos médicos oftalmologistas brasileiros, tem sua pujança construída 
na alta qualidade do desempenho dos seus mais de dezessete mil 
especialistas, profissionais reverenciados como os mais capazes de 

todo o mundo para a solução de problemas de saúde do olho e da visão.  

Nesses 73 anos de existência, o CBO tem acumulado grande saldo social 
porque na questão social tem focado insistentemente no paciente. Todo o 
trabalho realizado pelo CBO tem uma origem: o oftalmologista brasileiro, e 
tem um destino: a população. É pelas pessoas que o CBO busca as melhores 
condições de atendimento. É na Medicina de qualidade e de compromisso 
social que o CBO contribui para a melhora da qualidade dos serviços de saúde 
ocular oferecido aos brasileiros.

O CBO sonha com o SUS cada vez mais forte. E há 73 
anos vem contribuindo para que em futuro próximo seja 
possível o “tudo para todos” quando se fala em saúde. 
O CBO entende que para tal, é fundamental que o 
governo institua o Credenciamento Universal SUS - 
“todos os médicos para todos os pacientes”. Só assim, 
o SUS logrará êxito focando nas ações de prevenção, 
promoção, vigilância, controle de doenças infecciosas e 
imunização, entre outras, alcançando a recuperação da 
saúde, sem discriminação e com atendimento integral. 
Nesse sentido, o CBO reafirma o seu propósito de trilhar 
o caminho da aproximação com o Legislativo e Executivo 
para continuar contribuindo com o aprimoramento da 
atual Política Nacional de Atenção em Oftalmologia.

Mas o CBO tem que olhar para o futuro, prática que 
parece não ser tão frequente no Brasil, mas certamente 
é necessária! Cerca de 20% da população brasileira 
têm um plano de saúde privado e mais de dois terços 
dos Oftalmologistas brasileiros dependem da Medicina 
Suplementar para a sua sobrevivência profissional. Não 
esqueçamos que há cerca de seis meses o governo 
editou a Lei 12.871/2013 - Programa Mais Médicos, 
instituiu o Serviço Civil da Saúde obrigatório no SUS, 
conspirou para o “desaparecimento” das entidades 
médicas, CFM e AMB e, justamente agora, por meio de 
Agencia Nacional de Saúde “Reguladora”, à revelia da 
classe e das entidades médicas, determina a quantidade 
e qualidade dos futuros médicos e especialistas e, ainda, 
estabelece as novas fronteiras de relação dos médicos 
com a Medicina Suplementar! 

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

A Palavra do Presidente

O CBO sonha com o SUS 
cada vez mais forte. 
E há 73 anos vem 
contribuindo para que 
em futuro próximo 
seja possível o “tudo 
para todos” quando se 
fala em saúde 

Portanto, sem perda de tempo, o CBO, fiel aos seus compromissos de 
representar toda a classe oftalmológica, comunica aos seus associados e 
a todos os colegas oftalmologistas a criação de sua Comissão de Saúde 
Suplementar, que nasce com a missão de fortalecer a defesa profissional do 
Oftalmologista brasileiro na área da Saúde Suplementar. A Comissão de Saúde 
Suplementar, coordenada pelos doutores Marco Antônio Rey de Faria e Carlos 
Heler Ribeiro Diniz, incorpora a força de trabalho da FeCOOESO (Federação 
das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia) 
representada na comissão, entre outros,  pelos doutores Nelson Louzada, 
Paulo Cesar Silva Fontes, Reinaldo Flavio da Costa Ramalho e Frederico 
Pena. As Comissões Estaduais contarão com os membros do CBO Estados 
e COOESOs, no Operacional contará com o gerente administrativo João 
Fernandes e do advogado Gabriel Oliveira Carvalho. 

A nova Comissão de Saúde Suplementar do CBO prestará serviços de 
assessoria jurídica a todos os associados CBO na área da Saúde Suplementar, 
o que inclui assessoria contábil e financeira para os consultórios particulares na 
relação com as operadoras de saúde, assessoria técnica no trato com diversas 
tabelas de remuneração médica (TUSS, Rol da ANS e Manual de Ajuste 
de Conduta), assessoria em assuntos relacionados com defesa de classe, 
mercado de trabalho e regulamentação sanitária de consultórios e responderá 
a todas as solicitações e dúvidas dos associados CBO em temas relacionados 
à Saúde Suplementar.

Também, participará na defesa de classe nos diversos fóruns nacionais ou 
regionais relacionados à Saúde Suplementar, na criação de novas lideranças 
estaduais que darão suporte às ações locais de defesa profissional na área 
de Saúde Suplementar e em representações nas diversas câmaras técnicas 
que discutem temas relacionadas com a Saúde Suplementar (CBHPM, Defesa 
Profissional da AMB, ANS, Comissão Nacional de Saúde Suplementar etc.). 

Realizará estudo que subsidie o Oftalmologista na produção dos índices de 
reajustes anuais de seu contrato com as operadoras de saúde; participará da 
discussão com operadoras de saúde em nível nacional ou regional, além da 
divulgação de informações de interesse do Oftalmologista referente à Saúde 
Suplementar utilizando os meios de comunicação CBO (site, mídias sociais, 
Jota Zero, newsletters etc.). 

Temos repetido, é muito importante que todos os oftalmologistas saibam 
que nem por um instante o CBO deixou a questão política da defesa 
profissional de lado, e que nesse momento nos mantemos empenhados e 
assessorados, lutando todas as novas batalhas que se configuram no cenário 
atual para que por meio do exercício profissional do médico oftalmologista toda 
a população possa ter acesso a uma saúde ocular de qualidade. Nenhuma 
possibilidade – mesmo aquelas que podem se desenhar em um cenário mais 
sombrio – está sendo desconsiderada. 
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CBO cria Comissão de

Saúde Suplementar
A

s ações do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia ligadas à defesa 
das prerrogativas profissionais do 
médico oftalmologista e da digni-
dade de suas condições de traba-

lho entraram em novo patamar. A experiência 
acumulada permite que a atual diretoria da 
entidade efetive um salto de qualidade que se 
concretiza na criação da Comissão de Saúde 
Suplementar do CBO, na reformulação do De-
partamento Jurídico e no fortalecimento da 
Comissão de Ensino. 

Estes são, na avaliação do presidente do 
CBO, Milton Ruiz Alves, os pontos básicos da 
estratégia de atuação da diretoria da entidade 
na gestão 2013/2015 para enfrentar a ame-
aça representada pela ação de profissionais 
sem formação médica na assistência oftal-
mológica e para garantir condições dignas e 
equilibradas para o trabalho do médico oftal-
mologista diante das complexas negociações 
e articulações da Medicina Suplementar.

Uma das facetas mais importantes dessa 
estratégia foi a incorporação da Federação 
das Cooperativas Estaduais de Serviços Ad-
ministrativos em Oftalmologia (FeCOOESO) à 
Comissão de Saúde Suplementar do CBO e 
as novas diretrizes que nortearão a atuação da 
federação que passará a agir em nome e sob 
a coordenação do CBO.

A Comissão de Saúde Suplementar do 
CBO tem como coordenadores Carlos Heler 
Ribeiro Diniz e Marco Antônio Rey de Faria, 
também estabelecerá as diretrizes programá-
ticas da atuação da Oftalmologia brasileira 
junto aos outros protagonistas do universo da 
saúde suplementar.

Um de seus coordenadores, Marco Antô-
nio Rey de Faria, acredita que o maior desafio 
que a comissão enfrentará será a união dos 
médicos oftalmologistas em torno de objeti-
vos comuns.

”Temos consciência que existem interes-
ses financeiros que podem atrapalhar a ação 
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coletiva. Mas também temos a convicção 
que o espírito cooperativo é a grande arma 
que temos para enfrentar uma situação cada 
vez mais difícil, provocada pela ação predató-
ria dos planos de saúde, pela atuação gover-
namental em vários campos e pela ameaça 
representada pela ação cada vez mais ou-
sada de comerciantes sem formação médi-
ca na prescrição de lentes oftalmológicas”, 
declara.

Rey de Faria ressalta que a existência de 
um entidade forte para defender os interesses 
dos médicos oftalmologistas na saúde suple-
mentar é importante para todos, inclusive para 

A experiência 
acumulada permite 
que a atual diretoria 
da entidade efetive 
um salto de qualidade 
que se concretiza na 
criação da Comissão de 
Saúde Suplementar as empresas, que terão mais condições de 

negociar condições equilibradas para a pres-
tação da assistência oftalmológica. 

“Se num primeiro momento a pulveriza-
ção e a concorrência desleal parecem favo-
recer as seguradoras e operadoras de planos 
de saúde, o resultado final é uma situação 
na qual o corte de custos acaba gerando 
queda na qualidade dos serviços prestados 
e a reação dos usuários, que apelam para a 
Justiça. Todos queremos evitar isto e nossa 
atuação será para fortalecer o lado dos mé-
dicos oftalmologistas, inclusive daqueles que 
estão entrando no mercado, e que precisam 

Milton Ruiz Alves 
(presidente do CBO)

João Fernandes, 
Nelson Louzada e 

Paulo César Fontes por 
ocasião da fundação da 

FeCOOESO, em 2006
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• Milton Ruiz Alves (presidente do CBO)
• Carlos Heler Ribeiro Diniz (coordenador)
• Marco Antônio Rey de Faria (coordenador)
• Renato Ambrósio Júnior (vice-presidente do CBO)
• Keila Monteiro de Carvalho (secretaria geral do CBO)
• Mauro Nishi (tesoureiro do CBO)
• Leonardo Mariano Reis (1º secretário do CBO)
• Fabíola Mansur de Carvalho
• Frederico Valadares de Souza Pena
• Nelson Louzada
• Newton Andrade Júnior
• Paulo César Silva Fontes
• Reinado Flávio da Costa Ramalho

de condições dignas de sobrevivência sem 
exercer a concorrência desleal ou infringir 
preceitos éticos”, conclui Marco Antônio Rey 
de Faria.

A Comissão de Saúde Suplementar  
e o novo status da FeCOOESO

Nos últimos anos da década de 90 do sé-
culo passado, estudos técnico-jurídicos mos-
traram que as entidades médicas como as-
sociações, conselhos e sociedades regionais, 
eram legalmente impedidas de representar 
seus associados em negociações com segu-
radoras e operadoras de planos de saúde, já 
que a intervenção destas entidades poderia 
ser caracterizada como formação de cartel, 
além de outras implicações jurídicas. 

Marco Antônio Rey 
de Faria, um dos 

coordenadores da 
Comissão

Os mesmos estudos revelaram que a figu-
ra jurídica da “cooperativa de serviços admi-
nistrativos” seria a melhor forma legal e insti-
tucional para reunir médicos em negociações 
coletivas com empresas de diferentes portes. 
Havia também o exemplo vitorioso da Coope-
rativa dos Oftalmologistas do Ceará (Cooftal-
ce), que vinha obtendo expressivos avanços 
nas relações entre os médicos oftalmologis-
tas cearenses e as seguradoras e operadoras 
de planos de saúde.

Surgiram assim as Cooperativas Estaduais 
de Serviços Administrativos em Oftalmologia 
(COOESOs) em vários pontos do território 
nacional, algumas com expressivo sucesso, 
enquanto outras viviam grandes dificuldades 
em congregar os médicos e clínicas de suas 
respectivas regiões para a concretização de 
ações comuns. 

A criação da FeCOOESO, ocorrida du-
rante o Congresso Mundial de Oftalmologia 
realizado em São Paulo (SP) em 2006, foi a 
evolução natural desse movimento tanto para 
facilitar a troca de experiências entre as lide-
ranças envolvidas, como para realizar ações 
que demandavam a existência de uma entida-
de de caráter nacional.

A atuação da FeCOOESO foi decisiva em 
vários momentos da história recente da Of-
talmologia brasileira. Entretanto, dificuldades 
originadas pela falta de fontes permanentes 
de recursos financeiros sempre estiveram 
presentes, limitando a atuação da federação 
em benefício da especialidade.

“A incorporação da FeCOOESO à Comis-
são de Saúde Suplementar do CBO vai be-
neficiar todos os médicos oftalmologistas do 
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D
a necessidade de promover uma relação mais equilibrada entre médi-
cos e as operadoras de planos privados de assistência à saúde surgiu 
a COOESO - Cooperativa Estadual de Serviços Administrativos em Of-
talmologia. Paulatinamente, o projeto piloto ganhou terreno em diversos 

estados do País e culminou com a decorrente e inevitável criação da Federação 
das COOESOs do Brasil – FeCOOESO.

Atuando como órgão regulador das inter-relações das COOESOs afiliadas, 
integrando e concedendo-lhes condições para o exercício de suas atividades, 
a FeCOOESO passou a ser reconhecida como sinônimo de exercício de defesa 
profissional.

Neste contexto, em meio a cenário tão conturbado para a classe médica em 
nosso País, promover a interação destas atividades com o CBO, a principal en-
tidade da Especialidade no Brasil, cujos valores se alicerçam no aprimoramento 
técnico-científico e ético dos médicos oftalmologistas e também na defesa de 
suas prerrogativas profissionais, leva a crer que não possa existir conjuntura mais 
favorável para a Oftalmologia Brasileira.

Reinaldo Ramalho
Diretor administrativo da FeCOOESO e integrante da Câmara Técnica do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

mologia (COOESOs), que continuam sendo 
as entidades juridicamente aptas para nego-
ciar com as seguradoras e operadoras de pla-
nos de saúde em termos locais e estaduais 
e que agora poderão contar com assessoria 
mais rápida e presente da Federação e do 
Conselho. 

 (Leia também matéria sobre Reestrutu-
ração do Departamento Jurídico do CBO 
na página 12)

Carlos Heler Ribeiro 
Diniz, um dos 
coordenadores da 
Comissão

Brasil. A federação continua com sua sede no 
Rio de Janeiro e com sua estrutura adminis-
trativa intocada” - declara Milton Ruiz Alves 
– “mas passa a fazer parte do organograma 
do CBO e teve seu raio de ação bastante 
ampliado, já que trará toda a experiência que 
acumulou em sua existência para a Comissão 
de Saúde Suplementar do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia”.

Milton Ruiz Alves faz questão de esclare-
cer que a nova situação representa grande 
vantagem para as várias Cooperativas Esta-
duais de Serviços Administrativos em Oftal-

A atuação da 
FeCOOESO foi decisiva 
em vários momentos 
da história recente 
da Oftalmologia 
brasileira
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O 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
reestruturou completamente seu 
Departamento Jurídico e o colocou 
sob a égide da Comissão para As-

suntos Jurídicos, criada em junho de 2012. Os 
pontos centrais dessa reestruturação foram a 
busca pela abrangência nacional de atuação 
contra o exercício ilegal da Medicina, a inte-
gração com as várias sociedades estaduais de 
Oftalmologia que integram a Comissão CBO- 
Estados e a utilização da experiência acu-
mulada pela entidade nos vários anos de luta 
contra a optometria exercida por profissionais 
sem formação médica ligados ao comércio 
óptico.

O Departamento Jurídico do CBO na atual 
gestão une os esforços de três  escritórios de 
advocacia em três regiões do País, focados 
na atuação dos seguintes profissionais: José 
Alejandro Bullón, do Escritório de Advocacia 
Bullón & Albuquerque Associados, de Brasí-
lia (DF), que coordenará o trabalho; Frederico 
Cox, no Recife (PE); e Nilo Oliveira Neto, de 
Florianópolis (SC). O advogado José Alejan-
dro Bullón também terá a responsabilidade de 
acompanhar os processos jurídicos que che-
garem às altas esferas da Justiça na Capital 
Federal e de concentrar todas as informações 
sobre os processos que envolvam o CBO e o 
exercício ilegal da Medicina na Oftalmologia.

O CBO e a atuação jurídica 
em defesa da saúde ocular

Abrangência nacional

Os vetos presidenciais à Lei 12.842/13 
(chamada Lei do Ato Médico) que, entre ou-
tros pontos, atingiram o artigo que explicitava 
a prescrição de órteses e próteses oftalmoló-
gicas como ato exclusivo do profissional mé-
dico, não revogaram os decretos 20.931/32 e 
24.492/34. Tais dispositivos legais da década 
de 30 do século XX proíbem qualquer outro 
profissional que não seja o médico de pres-
crever lentes de grau e também proíbem os 
estabelecimentos ópticos de manterem con-
sultórios para prescrição de lentes em suas 
dependências.

A contratação de três escritórios de ad-
vocacia, em três regiões do País para traba-
lharem em harmonia entre si e em conjunto 
com a comissão formada por expressivas li-
deranças oftalmológicas de todas as regiões 
brasileiras proporciona grande agilidade para 
a recepção e tratamento das informações e 
para a execução de medidas para coibir a atu-
ação dos chamados optometristas.

Integração com as sociedades  
estaduais de oftalmologia

Este trabalho será integrado à atuação 
das sociedades estaduais de oftalmologia 
que fazem parte da Comissão CBO Estados. 
Haverá troca constante de informações entre 
todos os polos envolvidos. Além disso, a atu-
ação política e o contato com as autoridades 
dos vários níveis, sempre que possível, estará 
a cargo das sociedades estaduais.

Experiência acumulada

O CBO luta em defesa da saúde ocular da 
população e pelas prerrogativas profissionais 
dos médicos oftalmologistas há décadas. Atu-
ando contra a criação de cursos de optome-
tria, contra a existência dos chamados consul-
tórios optométricos, alertando as autoridades 
de todos os níveis contra a atuação ilegal e 
predatória de tais profissionais, conseguiu 
expressivas vitórias como o fechamento de 
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vários consultórios, de pelo menos um curso, 
a descontinuidade de outros três e o fecha-
mento de três instituições autodenominadas 
conselhos regionais de óptica e optometria, 
entre outras.

Entretanto a estrutura jurídica do País 
também criou situações nas quais a saúde 
ocular da população não foi totalmente defen-
dida contra a ação desses profissionais. Cur-
sos de nível técnico e mesmo um de nível uni-
versitário continuam funcionando; a atuação 
de tais profissionais ganhou uma  capilaridade 
que atinge centenas de municípios brasilei-
ros, da mesma forma que algumas sentenças 
judiciais acabam beneficiando a ação de tais 
indivíduos e empresas.

Esta experiência acumulada pelo CBO 
nos diversos campos da luta a favor da saúde 
ocular da população terá como frutos imedia-
tos: a reedição atualizada do Guia Jurídico do 
CBO, digital e em papel, e sua ampla divulga-
ção entre os médicos oftalmologistas. Refor-
ço, em parceira com as sociedades estaduais, 
das ações de esclarecimento de promotores 
de justiça, juízes e integrantes do ministério 
público, bem como dos vários níveis da Vigi-
lância Sanitária.

“Quando falamos em rees-
truturação, estamos falando 
sempre em aprimoramento, 
em seguir em frente, em con-
gregar os colegas do Brasil 
para a grande luta de todos 
nós. No momento, queremos 
que os médicos oftalmolo-
gistas recolham o máximo de 
provas da atuação dos auto-
denominados optometristas 
e as enviem para o CBO, para 
que o novo Departamento Ju-
rídico e a Comissão para As-
suntos Jurídicos possam exa-
minar o material e tomem as 
devidas providências. Neste 
momento, devemos evitar a 
todo custo o início de ações 
isoladas que sejam movidos sem os 
devidos cuidados e gerem jurispru-
dência contrária aos interesses dos 
médicos oftalmologistas e da saúde 
ocular”, declarou o presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
Milton Ruiz Alves.

Integrantes da Comissão  
para Assuntos Jurídicos:

Walbert de Paula e Souza (coorde-
nador), Adamo Lui Netto, Cleiton Cassio 
Bach, Elisabeto Ribeiro Gonçalves, Eze-
quiel Portella, Francisco de Assis Cordei-
ro Barbosa, Leonardo Mariano Reis, Luiz 
Carlos Molinari Gomes, Marcos Pereira 
de Ávila e Samir Jacob Bechara.

José Alejandro Bullón Walbert de Paula e Souza, 
coordenador da Comissão

Frederico Cox Nilo de Oliveira Neto

Milton Ruiz Alves 
(presidente do CBO)
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O 
integrante da Comissão de Saúde 
Suplementar do CBO, Nelson Louza-
da, juntamente com o administrador 
gerente da comissão, João Fernan-

des e o presidente da Cooperativa Estadual 
de Serviços Administrativos em Oftalmologia 
(COOESO) do Rio de Janeiro, Frederico Pena, 
participaram de uma reunião na sede da ANS 
em 20 de dezembro de 2013 com o diretor 
adjunto da agência, Leandro Fonseca e com 
a gerente de Avaliação da Qualidade Setorial 
da agência, Gina C. Réginer. Nesta reunião 
foram trocadas informações sobre a consul-

ta pública e sobre suas consequências para a 
Oftalmologia.

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) realizou nos meses de janeiro e 
fevereiro Consulta Pública para a elaboração 
de normas para estimular as chamadas “boas 
práticas” entre as operadoras de planos de 
saúde e prestadores de serviços. 

Desta consulta púbica deve resultar pro-
posta de nova Resolução Normativa que es-
tabelecerá indicadores que permitam à ANS 
acompanhar a relação entre operadoras e 
prestadores de serviços. Desta forma, a ANS 
pretende criar mecanismos que demonstrem 
a adoção de boas práticas no relacionamento 
entre eles. O objetivo é incentivar uma rela-
ção mais equilibrada entre as operadoras e 
os profissionais de saúde, hospitais, clínicas 
e laboratórios, assegurando que suas práticas 
propiciem cada vez mais um atendimento de 
qualidade aos consumidores. Na avaliação 
da Agência, eventuais conflitos nesta relação 
não podem de forma alguma comprometer a 
qualidade dos serviços prestados.

A Comissão de Saúde Suplementar do CBO, repre-
sentada por Nelson Louzada, Paulo Cesar Fontes 
e João Fernandes, reuniu-se com a UNIMED-RIO 
em 30 de janeiro, para tratar de três reivindicações: 

1) A UNIMED-RIO concordou em reajustar em 50% o 
valor da Tonometria Ocular, passando do valor de R$ 8,00 
para R$ 12,00 retroativo a 02 de janeiro de 2014.

Desta forma o valor da Consulta Oftalmológica passou a 
ser de R$ 92,00, sendo: Consulta = R$ 80,00 + Tonometria 
= R$ 12,00.

2) Aceitou reajustar os valores dos exames complemen-
tares, atualmente bastante depreciados. Cumpre ressaltar 
que estes exames são realizados em grande parte por servi-
ços credenciados recebendo os seguintes honorários:

• Retinografia simples monocular - R$ 12,00;
• Angiofluoresceinografia monocular - R$ 21,00;
• Ultrasonografia diagnóstica monocular - R$ 36,00;
• Campimetria manual monocular - R$ 12,00;
• Campimetria computadorizada monocular - R$ 19,20.
Os poucos cooperados autorizados a realizarem estes 

exames recebiam valores pouco melhores, mas também 
aviltados.

• Retinografia simples monocular - R$ 44,00;
• Angiofluoresceinografia monocular - R$ 74,00;
• Ultrasonografia diagnóstica monocular - R$ 110,00;
• Campimetria computadorizada monocular - R$ 59,20.

Reunião Comissão de Saúde Suplementar / ANS

Reunião com a UNIMED-RIO

Da esquerda para a 
direita: Nelson Louzada, 
Gina Réginer, Leandro 
Fonseca, Frederico Pena 
e João Fernandes

Com a negativa das operadoras em pagar a UCO (Uni-
dade de Custo Operacional), estes exames foram muito 
prejudicados em sua remuneração. É preciso salientar que 
a realização dos mesmos demanda tempo, requerem apa-
relhos caros e de manutenção onerosa e são imprescindí-
veis para firmar o diagnóstico de importantes patologias, o 
que requer habilidade cognitiva e técnica envolvendo tam-
bém risco e responsabilidade.

3) Os pacotes das taxas, materiais e medicamentos fo-
ram reajustados, a partir de 03 de fevereiro de 2014, na 
seguinte proporção: 30% para vitrectomia e 20% para fa-
cectomia, sendo que neste caso haverá um escalonamento, 
10% em fevereiro e o restante em junho e outubro.

A UNIMED-RIO também se comprometeu a tentar rea-
justar os valores dos procedimentos solicitados junto ao 
intercâmbio.  
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A 
Lei nº 9.656/98 garante, em seu artigo 10, para todos os 
planos de saúde sob sua égide, cobertura às doenças lista-
das na Classificação Internacional de Doenças (CID), res-
peitadas as segmentações assistenciais contratadas e as 

exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 da mesma Lei. São 
admitidas às exclusões previstas no artigo 10 da referida lei: A Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar – ANS – estabelece um Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde, vigente desde 01 de janeiro de 
2002 por intermédio da Resolução Normativa nº 211/2010, altera-
da pelas resoluções Normativas 262/2011 e 281/2011, que cons-
tituiu a cobertura mínima obrigatória a ser garantida pelos planos de 
saúde comercializados a partir de 01 de janeiro de 1999, bem como 
para aqueles contratados anteriormente, desde que adaptados à Lei 
9656/1998, nos termos de seu artigo 35;

O procedimento “Tratamento Ocular Quimioterápico com An-
tiângiogênico (com diretriz de utilização)” consta listado no anexo 
I da RN 262/2011, Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
com cobertura obrigatória para as segmentações assistencial Am-
bulatorial e/ou Hospitalar com ou sem Obstetrícia. O anexo II da 
RN 262/2011, apresenta a seguinte diretriz de utilização para o 
referido procedimento:

Cobertura obrigatória para pacientes que apresentem a forma 
exsudativa, também conhecida como úmida ou neovascular, da de-
generação macular relacionada à idade – DMRI.

O tratamento Ocular Quimioterápico com Antiangiogênico é 
uma terapêutica oftalmológica na qual é realizada aplicação ocular 
medicamentosa através de “injeção intravítrea” com o intuito de 
bloquear em parte ou totalmente a angiogênese local;

O procedimento “Tomografia de Coerência Óptica (com diretriz 
de utilização) ” consta listado no anexo I da RN 262/2011, com 
cobertura obrigatória para as segmentações assistenciais Ambu-
latorial e/ou Hospitalar com ou sem Obstetrícia. O anexo II da RN 
262/2011 apresenta a seguinte diretriz de utilização para o refe-
rido procedimento;

Cobertura obrigatória quando preenchido o seguinte critério: 
acompanhamento de pacientes em tratamento ocular quimioterá-
pico com antiangiogênico.

Desta forma, a realização dos procedimentos anteriormente ci-
tados dependerá da indicação do médico assistente, considerando 
a observância das Diretrizes de Utilização existentes, da finalidade 
(diagnóstica ou terapêutica) da requisição do procedimento pelo 
médico assistente, das informações técnicas constantes da bula 
do medicamento, equipamento ou produto para saúde, bem como 
do registro de produto ou medicamento na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme o caso.

Cabe esclarecer que o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, as Diretrizes de Utilização (DUT) e s Diretrizes Clínicas (DC) 
elaborados por essa Agência estão pautados nas evidências cien-
tíficas atuais sobre a eficácia e efetividade, tendo como referência 
estudos reunidos pelo Ministério da Saúde. São necessários mais 
estudos científicos para determinar se existem outros procedimen-
tos e indicações clínicas que possam ser objeto de incorporação 
nas futuras atualizações do Rol, conforme previsão legal e regi-
mental da ANS

Carta resposta da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) sobre cobertura para o 

OCT (Tomografia de Coerência Óptica) e para 
o Tratamento Ocular Quimioterápico

Martha Regina de Oliveira
Gerente Geral de Regulação Assistencial
Dir. de Normas e Habilitação dos Produtos

Karla Santa cruz Coelho
Gerência de Assistência à Saúde

Carta resposta da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) sobre cobertura para o 

OCT (Tomografia de Coerência Óptica) e para 
o Tratamento Ocular Quimioterápico
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Em 20 de março termina o prazo para inscrições de trabalhos e cursos de ins-trução e para remessa de resumos dos vídeos para apresentação no XXI Con-gresso Brasileiro de Prevenção da Ce-gueira e Reabilitação Visual / II Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa. Veja as normas para envio de temas livres e relatos de casos no site http://www.congressoc-bo.com.br/cbo2014/pt/area-cientifica/normas/normas-para-envio-de-temas-livres-e-relatos- de-casos
Veja as normas para envio de propostas de cur-sos de instrução no site http://www.congressoc-bo.com.br/cbo2014/pt/area-cientifica/normas/normas-para-envio-de-cursos-de-instrucaoVeja as normas para envio de vídeos no site http://www.congressocbo.com.br/cbo2014/pt/area-cientifica/normas/normas-para-envio-de- videos
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• Armações e lentes oftálmicas de baixo 
custo;

• Programa Olhar Brasil;
• Necessidade (impacto) do credencia-

mento universal do oftalmologista 
junto ao SUS para a formação da 
rede nacional de atendimento oftal-
mológico (interiorização da Oftalmo-
logia);

• A visão do CBO sobre a necessidade 
de implantação de políticas susten-
táveis para a detecção e tratamento 
dos erros de refração e da presbio-
pia;

• A visão do CBO sobre como plajenar 
a Oftalmologia para 2020. Que Of-
talmologista precisamos formar hoje 
para atender as necessidades da po-
pulação brasileira?;

• Novas tecnologias para a detecção e 
correção dos erros de refração;

• Legislação e deficiência visual;
• Legislação brasileira e o exercício da 

Oftalmologia;

Te
ma

 O
fic

ial

• Estimativa global da baixa visão por 
erro refracional não corrigido;

• Estimativa global do custo da correção 
óptica da baixa visão por erro refra-
cional não corrigido;

• Estimativa da magnitude e custo da 
correção óptica da baixa visão de 
perto por presbiopia não corrigida no 
mundo;

• Estimativas da magnitude e do custo 
da correção da baixa visão por erro 
refracional não corrigido no Brasil;

• Estimativas da magnitude e do custo 
da correção da baixa visão por pres-
biopia não corrigida no Brasil;

• Detecção e tratamento dos erros de 
refração no grupo etário de 0 a 06 
anos de idade

• Detecção e tratamento dos erros de 
refração no grupo etário de 07 – 14 
anos de idade;

• Detecção e tratamento dos erros de 
refração no grupo etário de 15 anos 
ou mais de idade;

OS pOntOS AbORdAdOS nO lIvRO SãO:

Silvana Schellini Newton Kara José Mauro Nishi

Milton Ruiz Alves Keila Monteiro de Carvalho Liana Ventura

R
efração Ocular: Necessida-
de Social” é o Tema Oficial 
do XXI Congresso Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual. O livro, 

em etapa final de elaboração, tem como 
relatores Milton Ruiz Alves, Keila Mon-
teiro de Carvalho, Liana Ventura, Silvana 
Schellini, Newton Kara José e Mauro 
Nishi e aborda os aspectos sociais, eco-
nômicos e clínicos da refração, os custos 
econômicos, sociais e humanos provo-
cados pela deficiência em programas de 
realização de refração e as sugestões 
para eliminar o déficit de prescrição de 
lentes corretivas no Brasil.
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Wallace Chamon 

C
ada dia mais diversificada 
para atender aos interesses 
de todos os oftalmologistas: 
é a resposta do coordena-
dor da Comissão Científica 

do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
Wallace Chamon, que acompanha e 
dirige o trabalho de elaboração do pro-
grama dos simpósios, cursos, painéis e 
conferências do evento.

O primeiro dia do congresso, 03 de 
setembro, será ocupado pelos Dias Es-
peciais de Catarata; Cirurgia Refrativa; 
Córnea e Doenças Externas; Glaucoma; 
Refração e Lentes de Contato; e Retina. 
Também haverá uma atividade multidis-
ciplinar voltada para a troca de experiên-
cias no trabalho com deficientes visuais.

“O Dia Especial é a atividade volta-
da para o médico oftalmologista que 
pretende adquirir o conhecimento mais 
atual em determinada área da especia-
lidade. Representa uma imersão de oito 
horas nas quais todo o panorama da 
área é abordado”, explica Chamon. 

Para o coordenador da Comissão 
Científica do CBO, a preocupação di-
dática esteve presente em todo o pla-
nejamento do congresso. Os simpósios 
foram estruturados didaticamente para 
transmitir os conhecimentos básicos dos 
assuntos abordados.  Já o congressista 
que preferir participar de debates e ava-
liar questões mais polêmicas, terá como 
opção preferencial os painéis nos quais 
seis especialistas debaterão os pontos 
focados.

“No CBO 2014 os painéis apresen-
tarão algumas mudanças em relação ao 
que normalmente se faz nos congressos 
da especialidade. Teremos um oftalmo-
logista cujo conhecimento no assunto 
debatido é consensual na comunidade, 
que agirá como coordenador, o apresen-
tador dos casos a serem analisados e 

participantes. Experiências semelhantes 
efetuadas em congressos anteriores se-
rão levadas em consideração e aprimo-
radas.

O coordenador da Comissão Científi-
ca afirmou que no Recife haverá grande 
participação de convidados de outros 
países, com a colaboração intensa de 
entidades internacionais como a Asso-
ciação Pan-Americana de Oftalmologia 
(APAO), a Academia Americana de Of-
talmologia (AAO), o Conselho Interna-
cional de Oftalmologia (ICO) e a Ame-
rican Society of Cataract and Refractive 
Surgery (ASCRS).Também afirmou que 
serão abertas amplas oportunidades 
para que o médico oftalmologista possa 
favorecer o treinamento de sua equipe, 
pois o congresso vai abrir cursos espe-
cíficos para auxiliares à margem da pro-
gramação oficial do evento.

Ao falar dos principais pontos que 
serão debatidos no CBO 2014, Wallace 
Chamon arrisca- se em algumas previ-
sões, baseadas nos debates que a Co-
missão Científica efetuou para organizar 
a programação do evento.

“Antevejo que a tônica deste con-
gresso vai ser discutir intensamente a 
atual situação do tratamento da DMRI, 
com as novas drogas e novos protoco-
los. Acredito também que vai se debater 
muito a cirurgia de catarata a laser, se vai 
se consolidar ou se é mais uma moda. Na 
cirurgia refrativa houve mudança muito 
grande no parque de lasers instalado no 
Brasil, então hoje temos novas oportuni-
dades e novos tratamentos específicos. 
Também haverá enfoque especial para o 
debate sobre lente de contato e refração 
que, afinal de contas, representa a preo-
cupação cotidiana nos consultórios e sa-
bemos que, cada vez mais, os médicos 
oftalmologistas manifestam interesse 
por este assunto”, concluiu.

Afinal, como está a 
PROGRAMAçãO CIENTífICA 
do CBO 2014?

discutidores propositalmente escolhidos 
por terem pontos de vista diferenciados”, 
declara.

Wallace Chamon informa que a Co-
missão Científica e a Comissão Execu-
tiva do CBO 2014 estão programando 
uma atividade específica para aqueles 
que acordam cedo, que é a oportunidade 
de realizar uma discussão informal com 
os mais renomados professores da es-
pecialidade. A ideia é aumentar a infor-
malidade do encontro para que a expo-
sição possa ser mais proveitosa para os 
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A 
Comissão Executiva do Con-
gresso do Recife promoverá en-
tre o final de março e o início de 
abril importante Ação Social na 
área de prevenção a cegueira 

e dos agravos a visão na capital pernam-
bucana e nas cidades próximas. Essa ação 
contará com a participação ativa de diversos 
membros de setores de atenção a deficien-
tes visuais, bem como do Governo do Estado 
de Pernambuco, da Prefeitura do Recife, de 
voluntários e parceiros. Seu principal objetivo 

Ação SOCIAL

será sensibilizar a Sociedade para a valoriza-
ção da visão e demonstrar o compromisso 
do CBO com projetos de responsabilidade 
social. 

O projeto já conta com o apoio e adesão 
de representantes do governo, município e 
lideres de entidades que assistem pessoas 
com deficiência visual em Pernambuco. Seus 
resultados serão apresentados no Congresso, 
no Curso de Deficiência Visual: Uma aborda-
gem holística, que será apresentado no pri-
meiro dia do evento.

Reuniões de integrantes da Comissão Executiva do CBO 2014 com as comissões 
auxiliares para programar todos os detalhes do grande congresso

PERNAMBUCO

É SÓ

CHEGAR!
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U
m dia na vida de um oftalmologista” será o 
tema do concurso de fotografias que ocorrera 
durante o Congresso CBO 2014.

De acordo com a presidente do evento, 
Liana Ventura, o objetivo do concurso é au-

mentar a percepção da sociedade sobre a importância 
do trabalho do médico oftalmologista, trabalhando diaria-
mente na prevenção da cegueira e reabilitação visual nas 
mais diversas condições.

As fotografias serão julgadas por comissão composta 
por especialistas em fotografias, jornalistas, profissionais 
de comunicação e médicos oftalmologistas. Os critérios 
que serão levados em consideração serão: relevância do 
tema proposto, poder da mensagem, criatividade e quali-
dade técnica.

O Concurso também contará com a participação dos 
médicos oftalmologistas que seguem o facebook do CBO 
e poderão votar na foto que julgar mais interessante por 
meio do botão “curtir”. A foto vencedora receberá 01 pon-
to na votação final da comissão.

Um dia na vida do oftalmologista 
é tema de concurso de fotos no CBO 2014

Podem participar do concurso oftalmologistas e profissionais 

inscritos no XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e 

Reabilitação Visual / II Congresso de Oftalmologia da Língua Por-

tuguesa;
Cada participante pode concorrer com, no máximo, três foto-

grafias;
O tema do concurso é: “Um dia na vida de um oftalmologista”;

As fotografias devem ser apresentadas em duplicata no forma-

to 20 X 30 centímetros, coloridas, em papel mate ou fosco e um 

arquivo em CD para cada foto;
Não será permitido o uso de montagens, efeitos e tratamento 

de imagem por computador;
Os participantes devem identificar cada fotografia inscrita com 

o pseudônimo, por meio de uma etiqueta adesiva colocada no verso, 

posicionada próxima à borda superior da fotografia e, dessa forma, 

indicando a orientação correta da imagem;
A ficha de inscrição encontra-se no site. Deve ser encaminha-

da em um envelope fechado junto com o envelope das fotos (este 

deve estar lacrado com o pseudônimo do lado de fora). O pseudô-

nimo não deve estar relacionado com o nome do autor;

A autoria das fotografias será conhecida somente após o pro-

cesso de julgamento;
As fotografias inscritas não serão devolvidas e passarão a fazer 

parte do acervo do CBO, podendo ser utilizadas em exposições, 

divulgações, etc.
Os participantes deverão apresentar uma autorização de ces-

são de imagem da(s) pessoa(s) que puder(em) ser identificada(s) 

de alguma forma na foto. O participante isenta o CBO da respon-

sabilidade das questões que envolvem o direito de imagem, e auto-

rizam a publicação da foto pelo CBO, em mídias eletrônicas e im-

pressas. A assinatura do termo de liberação de imagem implica na 

aceitação e concordância com todos os itens deste Regulamento; 

O Júri será composto por uma comissão de 03 (três) membros 

indicados pela Comissão Executiva do CBO 2014, incluindo profis-

sionais de comunicação, assim como oftalmologistas.

A inscrição no congresso deverá ser realizada no site do 

evento e o envio do material deverá ser feito pelos Correios 
para o seguinte endereço:

CbO 2014 - “Concurso de Fotografia” 
Av. João de barros, 434 sala 103

boa vista – Recife/pE – CEp: 50050-180

O prazo máximo para o envio das fotos será no  

dia 30 de maio de 2014 e deve ser rigorosamente cumprido.  

A data do envio será conferida pelo carimbo dos Correios.

O Concurso de Fotografia premiará os vencedores com: uma 

máquina fotográfica DLSR (utilizada por profissionais de fotografia 

(para o primeiro lugar) e uma inscrição no XXXVIII Congresso Bra-

sileiro de Oftalmologia (segundo lugar), que acontecerá em Floria-

nópolis em setembro de 2015. 

Normas do concurso
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Casos e Prosas

Q
ual o médico oftalmologista que não 
tem ao menos um caso inusitado que 
aconteceu em sua vida profissional 
para contar na mesa de um bar? 

Para que essas experiências pu-
dessem ser compartilhadas entre os colegas, da 
mesma forma que se compartilha o conhecimen-
to científico nos congressos o CBO, a Socieda-
de de Oftalmologia de Pernambuco (SOPE) e a 
COOESO/PE promovem o I Concurso Cultural 
CBO/SOPE/COOESO com o tema “Casos e 
Prosas na Oftalmologia”. 

O objetivo é incentivar os colegas oftalmolo-
gistas ao registro das produções culturais, valori-
zando casos curiosos e interessantes da cultura 
regional.

O autor do “Caso e Prosa”, deve submetê-lo 
no site do congresso até o dia 30 de junho para 
concorrer aos prêmios. O trabalho será julgado 
por uma comissão composta por oftalmologistas 
e jornalistas indicados pela Comissão Executiva 
do congresso e será avaliado quanto aos seguin-
tes critérios: originalidade, fato real, inusitado e 
engraçado.

“Estamos ansiosos para curtir as preciosi-
dades que ocorrem dentro do consultório ou no 
bloco cirúrgico, nos quatro cantos do Brasil, e 
convidamos cada um de vocês a participar en-
viando seu caso”, declarou Ana Catarina Delgado 
de Souza.
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n Caso 1: 

Durante minha especialização, fui para Cru-
zeiro do Sul, no Acre, participar de um projeto 
de catarata. Ao atender um senhor bastante 
idoso e analfabeto, tentei realizar o teste de 
acuidade visual com a tabela de Snellen com 
a letra “E”. 

Oclui um olho, me afastei dele e tocando 
na tabela, perguntei:

O senhor esta vendo as perninhas do E???
As perninhas???
Sim !!!! Para que lado estão as perninhas? 

Para cima, para baixo, para o lado??
As da senhora? Estão para baixo!
Então me aproximei e tentei medir a que 

distância ele contaria os meus dedos: 
O senhor está vendo minha mão?
A mão???
Sim!!!! Quantos dedos tem aqui na minha 

mão?
Ah, doutora, na mão da senhora tem cinco 

dedos!!!
Então desisti, me aproximei mais ainda, 

peguei uma lanterna e perguntei: 
E a luz o senhor enxerga????
Ah, doutora, a luz eu enxergo sim!!!!
Ótimo! O senhor pode me dizer de onde 

vem a luz?
Ah, doutora, a luz vem de Deus!!!!

Normas do concurso
Podem participar do concurso os médicos oftalmologistas e profissionais inscritos no congresso;

Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho;

O material deve ser enviado por e-mail com a ficha de inscrição (download a partir do site http://www.congressocbo.com.br/

cbo2014) até a data limite de 30 de junho 2014 às 18h00.

O endereço eletrônico para envio será: (contato@cbo2014.com.br).

O material deve ser encaminhando em word, em letra times new roman 12, em páginas A4, contendo até 2.500 caracteres 

(incluindo espaço);
A autoria dos trabalhos será conhecida somente após o processo de julgamento;

Os trabalhos inscritos não serão devolvidos;

O participante isenta o CBO da responsabilidade das questões que envolvem direitos autorais, e autorizam a publicação do 

trabalho pelo CBO, em mídias eletrônicas e impressas. A assinatura do termo de liberação implica na aceitação e concordância 

com todos os itens deste Regulamento; 
O Júri será composto por 03 (três) médicos oftalmologistas, indicados pela Comissão Executiva do CBO 2014.

O Concurso de Casos e Prosas premiará os vencedores com um Ipad (primeiro lugar) e uma inscrição no XXXVIII Congresso 

Brasileiro de Oftalmologia, para o segundo colocado.

n Caso 2: 

Certa vez, na minha especialização, operei uma 
paciente de transplante de córnea que era sur-
do-muda. Ela ia com frequência ao consultório 
acompanhada pelo esposo, que também era 
surdo-mudo e pela filha que devia ter uns 7 
anos e que não tinha problema auditivo.  Quan-
do a menina ia, agilizava o atendimento, pois 
servia de intérprete entre as duas linguagens.

Certo dia, para minha tristeza, ela não veio 
e percebi que teria que me virar sozinha para 
nos comunicar. Imediatamente perguntei, 
através de gestos, onde estava a garota. Eles 
fizeram um sinal de uma casa e de uma escri-
ta no ar, que logo entendi: estava na escola. 
Depois, fiz uma sequência de sinais apontan-
do para a paciente, depois para o olho dela e 
depois abrindo as mãos como quem pergunta 
“por quê”. Meus gestos queriam dizer: Por que 
a senhora esta aqui hoje? Ela entendeu, fez 
sinal de areia no olho, eu examinei e retirei 
um ponto da sutura que estava solto. Toda a 
consulta transcorreu sem que eu pronuncias-
se uma só palavra. Finalizamos o atendimento 
com um abraço em forma de agradecimento.

Assim que esta paciente saiu, entrou o pró-
ximo que era um senhor idoso. Olhei para ele 
e repeti a mesma sequência de gestos pergun-
tando, sem palavras: por que o senhor esta aqui 
hoje?

Ele coçou a cabeça, suspirou e desabafou: 
“Agora lascou... Eu cego e a doutora surda-muda!

Uma das idealizadoras do concurso, Ana Catarina delgado de Souza, da Comissão Executiva
do Congresso, cita, como exemplo, dois episódios que poderiam concorrer aos prêmios.

23

Afinal, em 
Pernambuco é só 
chegar!
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C
om essas palavras, o presidente do 
CBO, Milton Ruiz Alves, deu as boas 
vindas aos candidatos que presta-
ram a Prova Nacional de Oftalmo-
logia (PNO). O exame, aplicado em 

23 e 24 de janeiro no Centro de Convenções 
Frei Caneca, em São Paulo (SP), contou com 
a participação de 642 médicos de todo o País. 
Foi o sétimo ano consecutivo (2008-2014) 
com aumento do número de candidatos (veja 
box nesta matéria), o que ratifica a importân-
cia do evento para a Oftalmologia brasileira e 
a valorização do Título de Especialista CBO/
AMB para o mercado de trabalho. 

“O êxito na Prova Nacional de Oftalmo-
logia qualifica o médico a requerer o Título 
de Especialista CBO/AMB. Este documento 
ressalta que o médico possui grande conhe-
cimento científico, teórico e prático, que o 
diferencia dos demais que não possuem. A 
grande maioria das operadoras de saúde tem 
o Título como pré-requisito na hora da creden-
ciamento. O médico que não possui o título de 
especialista acaba tendo dificuldades e “per-
dendo” uma série de oportunidades profissio-
nais”, afirma Ruiz Alves.

É importante lembrar que não basta ape-
nas ter o direito de receber o Título, mas sim, 
realizar devidamente seu registro nos Conse-
lhos Regionais de Medicina (CRM’s) de atua-
ção do médico. Somente com este registro é 
que o médico é reconhecido como especialis-
ta pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
e pode divulgar publicamente a especialidade 
em prescrições e demais meios de comunica-
ção.

“Além disso, a falta de registro correto no 
CRM acarreta em redução artificial do número 
de oftalmologistas contabilizados pelo CFM 
(hoje 7.465), longe do número do CBO. Este 
dado é prejudicial para nossa Especialidade, 
pois oferece argumentos para aqueles que 

tentam a legalização da optometria não mé-
dica, alegando que há poucos oftalmologistas 
no Brasil, e também subdimensiona nossa Es-
pecialidade no cenário da Oftalmologia mun-
dial”, finaliza o presidente do CBO.

Para conferir os documentos necessários 
para registrar a especialidade, cole o link ao 
lado no seu navegador: http://bit.ly/1fiOeeo

Prova Nacional de Oftalmologia 2014 
 é realizada em São Paulo com número recorde de candidatos

“Bom dia! Falo em nome da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Gostaria de 
saudar os presentes e desejar que todos vocês façam uma boa prova. É importante ressaltar, 
antes de tudo, o nosso compromisso com o exercício profissional da Oftalmologia praticado 
por pessoas que tenham o quilate, a ética e ótima formação, como é o caso de todos os 
presentes aqui hoje, para garantir ao Povo Brasileiro atendimento de excelência em saúde 
ocular. Solicito que todos englobem as fileiras do CBO, trazendo sugestões e também críticas, 
para que  nossa associação se torne cada vez mais forte para defendê-los e salvaguardar a 
saúde ocular de qualidade”.

Aspectos da prova
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A 
PNO é um exame longo. São dois 
dias exaustivos, quando o conheci-
mento científico, teórico e prático de 
cada médico é testado. O nervosis-

mo e a momentânea falta de memória, mesmo 
para questões consideradas fáceis, acabam 
dificultando todo o processo. Agora, imagine 
realizar a prova com essas características e 
estando gestante? Pois foi o caso da médica 
mineira Renata Pereira Dantas, de 37 anos. 

Mesmo grávida de sete meses, Renata 
chegou com antecedência no local da pro-
va. Sua principal missão nesses dois dias foi 
colocar no papel todo o conteúdo aprendido, 
fruto de muito esforço pessoal, para passar no 
exame e estar apta para conquistar o Título 
de Especialista em Oftalmologia. Dentro de 
seu ventre está a pequena Mel Dantas, motivo 
maravilhoso e mais do que especial para en-
frentar a prova e buscar o sucesso.

De acordo com a Comissão de Ensino do CBO, o número 
de inscritos em 2014 é 3,7% superior em relação a 2013. 
A série estatística histórica, iniciada em 2008, mostra que o 
número de candidatos à prova cresce a cada edição, como 
representado no quadro abaixo:

Ano número de candidatos % de crescimento 
em relação ao ano 

anterior

2008 477 -

2009 484 1,4

2010 516 6,6

2011  548 6,2

2012 583 6,3

2013 619 6,1

2014 642  3,7

Outro número expressivo deste ano é em relação ao recor-
de de inscrições de candidatos egressos de residências 
credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Mé-
dica (CNRM). Vale ressaltar que, legalmente, esses can-
didatos não possuem a necessidade de obter o Título de 
Especialista em Oftalmologia, uma vez que os respectivos 
Certificados de Conclusão de Residência Médica também 
podem ser registrados no Conselho Federal de Medicina. 

Confira abaixo:

2008 92

2009 100

2010 121

2011 112

2012 110

2013 127

2014 152

Já em relação aos candidatos independentes, isto é, mé-
dicos formados há no mínimo seis anos que, comprovada-
mente, exerceram a Especialidade durante este período, se 
manteve estável. Veja:

2008 116

2009 82

2010 94

2011 121

2012 156

2013 123

2014 124

O crescimento em númerosO crescimento em números

Com a “Mel” na barriga! 
A candidata Renata resolvendo as questões
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Com a palavra, o Coordenador 
da Comissão de Ensino

Os principais aspectos da Prova Nacional de 
Oftalmologia na avaliação do Coordenador da Comissão 
de Ensino do CBO, Mário Luiz Ribeiro Monteiro.

J0: O número de participantes da Prova Nacional de Oftalmologia cresce 
a cada ano. Em 2014 foram 642 médicos que prestaram o exame. Qual a 
dimensão deste crescimento anual para a Comissão de Ensino do CBO e 
para a Oftalmologia nacional?

MM: O crescimento deste número de candidatos mostra o interesse 
dos formandos em seguir a especialidade e a valorização que se atribui ao 
Título de Especialista CBO/AMB. Esse crescimento é importante, tanto 
para a Oftalmologia, quanto para a população que receberá um atendimen-
to médico de alta qualidade, ofertado por profissional altamente especia-
lizado. O CBO, por meio da Comissão de Ensino procura, com a aplicação 
da Prova, auxiliar nesse processo, exigindo dos formandos conhecimentos 
fundamentais para exercer a Especialidade.

J0: Qual o número de pessoas engajadas na produção da Prova Nacional 
de Oftalmologia? Quando os trabalhos foram iniciados e finalizados?

MM: A elaboração da Prova Nacional de Oftalmologia consiste em 
uma tarefa árdua e difícil, mas extremamente importante para o CBO e 
para a Especialidade. São envolvidos diretamente nove profissionais com 
experiência em diversas áreas da Oftalmologia, que se reúnem diversas 
vezes durante a produção. Além disso, todas as questões são revisadas 
cuidadosamente por um grupo de Professores que fazem grande esforço 
para que os resultados sejam os melhores possíveis. O trabalho é iniciado 
logo após a realização da prova anterior e só é finalizado algumas semanas 
antes da realização do novo exame.

J0: A PNO recebe candidatos de diversas localidades do País. Quais são 
os principais desafios de elaborar um exame único e que consiga avaliar 
médicos de todo o País?

MM: O desafio, na verdade, é de que todos os locais do País tenham 
ensino de qualidade de tal forma que a Prova tenha um grau de dificuldade 
semelhante para todos os candidatos. Na prova atual o grande esforço re-
alizado foi no sentido de elaborar questões em diferentes graus de dificul-
dade procurando sempre que possível abordar temas que são importantes 
para a oftalmologia de todo o País.

J0: Como que se define o nível de dificuldade para a Prova?
MM: A Diretoria e a Comissão de Ensino procuram sempre criar uma 

prova que seja fácil o suficiente para que o médico bem preparado tenha 
a sua aprovação tranquila e difícil o suficiente para que a Prova cumpra o 
seu papel primordial que é de estimular o aprimoramento científico, tanto 
do ponto de vista teórico e prático, dos médicos oftalmologistas.

“Na verdade não foi tão difícil. Foi bastan-
te tranquilo, principalmente porque a bebê me 
deu forças para ir em frente. Vejo a carinha 
dela assim no ultrassom e me animo a estudar 
muito e concluir meu objetivo que é passar na 
prova. O único inconveniente foi ter que me 
levantar toda a hora para ir ao banheiro e tam-
bém me alimentar demais no meio da prova, 
então acabei perdendo um tempinho. Como 
a prova possui bastante tempo para ser feita 
não me prejudiquei”, comenta a futura mamãe. 
Renata trouxe para o exame boa quantidade 
de iogurte, chocolates e frutas, além de água 
mineral, fornecida pela organização da prova.

Formada pela Faculdade de Medicina de 
Teresópolis, Renata Pereira casou e rumou 
para Israel em 2006, onde fez sua residência 
no Assaf Harofeh Medical Center. 

“Em Israel fiz todo o processo da minha 
residência médica. Lá a residência é bastante 
puxada, pois focam bastante no incentivo da 
carreira acadêmica e elaboração de pesqui-
sas. Posso dizer que, de uma maneira geral, 
a tecnologia de lá, é mais avançada do que 
aqui no Brasil e mais homogênea entre toda 
as instituições”, afirma.

De volta ao Brasil, a médica mineira pre-
tende fixar residência e exercer a Medicina 
em Minas Gerais. Em relação ao mercado 
brasileiro, mostrou conhecimento sobre a difi-
culdade da classe referente ao valor pago por 
consulta.

 “É claro que quero ficar! Voltei para ficar 
aqui com a minha família. Quero criar a Mel 
aqui no Brasil, vai ser cidadã brasileira! Em 
relação ao mercado de trabalho, acho que a 
situação está um pouco complicada. O que 
estou vendo é uma exploração de algumas 
clínicas já montadas, onde os oftalmologistas 
trabalham por um valor pequeno de consulta 
tendo que atender grande quantidade de pa-
cientes”, complementa.

Confiante em sua aprovação, Renata Dan-
tas valoriza o diferencial do Título de Espe-
cialista e oferece algumas dicas que podem 
ser fundamentais para o aluno que pretende 
prestar a prova.

“O Título é uma congratulação fundamen-
tal que comprova que o médico é realmente 
capacitado e está apto para cuidar da saúde 
ocular da população. Para ir bem no exame 
é essencial elaborar um cronograma de estu-
dos e segui-lo fielmente. No meu caso foi um 
pouco complicado por estar em transição de 
um país para o outro com culturas completa-
mente diferentes, além do maravilhoso motivo 
de estar esperando a pequena Mel, mas em 
casos comuns, com um pouco de esforço e 
dedicação é possível chegar lá!”, finaliza.
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Pelo presente edital, o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia – CBO in-
forma que estarão abertas até o dia 
15 de abril de 2014, as inscrições para 
EXAME DE SUFICIÊNCIA CATEGO-
RIA ESPECIAL para obtenção do Títu-
lo de Especialista em Oftalmologia, em 
caráter excepcional, para médicos gra-
duados em Medicina até 31.12.1999, 
atendendo as determinações do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia e as nor-
mas da Associação Médica Brasileira 
(AMB).

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
aplicará em 03 de setembro o Exame de 
Suficiência em Categoria Especial para a 

obtenção do Título de Especialista CBO/AMB. 
O exame, aplicado em caráter excepcional, 

é direcionado a médicos formados até 31 de de-
zembro de 1999, será aplicado no primeiro dia 
de atividades do XXI Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual / II 
Congresso de Oftalmologia de Língua Portugue-
sa, no Recife (PE). 

A participação nesta prova não está 
vinculada à participação do candidato no 
Congresso.

“Esta iniciativa foi idealizada para propor-
cionar aos médicos formados há,  no mínimo 
15 anos, a possibilidade de comprovar seus co-
nhecimentos teóricos e práticos com o objetivo 
de emitir o Título de Especialista CBO/AMB. 
Essa titulação é requisitada pelas seguradoras 

Exame de Suficiência em 
Categoria Especial para 

 Obtenção do Título de Especialista

e operadoras de planos de saúde, pois confirma 
que o médico em questão possui conhecimen-
tos necessários para cuidar da saúde ocular da 
população”, afirma Keila Monteiro de Carvalho, 
Secretária-Geral do CBO.

Para participar do exame, o médico deve-
rá estar enquadrado em pelo menos um dos se-
guintes requisitos:

•	 Graduação em Medicina até 31 de de-
zembro de 1999 (data do diploma). 

•	 Registro definitivo no respectivo Con-
selho Regional de Medicina. 

•	 Comprovação mínima de 08 anos, em 
relação à data do Exame de Suficiên-
cia, como médico, na área de Oftalmo-
logia em instituição/serviço público 
ou privado. 

VejA O editAl COMpletO:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DO EXAME DE SUFICIÊNCIA CATEGORIA ESPECIAL PARA 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA EM OFTALMOLOGIA

Data Atividade Horário Forma/ Local
Até 15 de abril 
/2014

Período de Ins-
crição

Correio (sedex)

15/5/ 2014 Divulgação Rela-
ção de aptos

www.cbo.com.br

03 /09/2014 Prova Teórica 14-17h Recife/PE
03/09/2014 Prova Teórico-

-Prática
14-17h Recife/PE

A partir de  
20 de outubro

Gabarito Final e 
Aprovados

www.cbo.com.br 
e Correspondên-
cia aos aprovados

i. CRONOGRAMA
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Valor da inscrição:
O pagamento da inscrição deve ser efetuado 
por boleto bancário disponível no portal do 
CBO www.cbo.com.br. O candidato não as-
sociado deve, necessariamente, efetuar ca-
dastro no portal CBO.

O valor de inscrição é de R$ 1.690,00 
(um mil seiscentos e noventa reais). Este va-
lor fica reduzido a R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) para o candidato quite com 
a anuidade do CBO/AMB 2014.

O valor da inscrição não será de-
volvido sob pretexto algum. Só deve 
ser enviada inscrição que esteja de 
acordo com o estabelecido pelo edital.

iV. dA CONFiRMAÇÃO dA iNSCRiÇÃO:
A consulta à Relação de Aptos estará disponível 
em 15/05/14, exclusivamente, no site do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia - www.cbo.com.br .

V. CONFiGuRAÇÃO dO exAMe de Su-
FiCiêNCiA CAteGORiA eSpeCiAl 2014:
 As Provas serão realizadas no dia 03 de se-
tembro de 2014, no CENTRO DE CONVEN-
ÇÕES Recife/PE, Avenida Guararapes, 111 - São 
José, Recife – PE.

  
O Exame compreende: Prova Teórica e 

Prova Teórico-Prática.

5.1 prova teórica: consiste em responder 40 
questões de múltipla escolha sobre Oftal-
mologia clínico-cirúrgica, baseadas na 
bibliografia indicada.

5.2 prova teórico-prática: consiste em res-
ponder 40 questões de múltipla escolha a 
partir da análise de imagens referen-
tes a estudo de caso, baseadas na biblio-
grafia indicada.

O candidato deverá apresentar-se no local 
do Exame, 30 minutos antes do horário de iní-
cio, portando o original da carteira de identida-
de profissional do CRM e tendo em mãos lápis, 
borracha, caneta preta ou azul.

Não será permitido o uso de qualquer tipo 
de equipamento (celular, calculadora, palmtop, 
laptop, etc)

ii. ReQuiSitOS
• Graduação em Medicina até 31.12.1999 (data 

do diploma). 
• Registro definitivo no Conselho Regional de 

Medicina. 
• Comprovação mínima de 08 anos, em rela-

ção à data do Exame de Suficiência, como 
médico, na área de Oftalmologia em institui-
ção/serviço público ou privado. 

iii. dA iNSCRiÇÃO
A inscrição poderá ser realizada até o dia 15 de 
abril de 2014; a documentação deve ser encami-
nhada ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
Rua Casa do Ator, 1117 cjto 21, exclusivamen-
te por Sedex, A/C Comissão de Ensino - Ref: 
“exame Categoria especial”.

O candidato deve enviar à Secretaria da Co-
missão de Ensino do Conselho Brasileiro de Of-
talmologia os seguintes documentos:

Ficha de inscrição – anexo 1 deste Edital 
(disponível no site www.cbo.com.br) – devida-
mente preenchida, assinada e acompanhada de:
•	 Uma foto 3x4 - (anexo 1)
•	 Comprovante pagamento da inscrição (cópia 

simples);
•	 Cópia autenticada da identidade médica do 

CRM - definitivo emitido no Brasil;
•	 Cópia autenticada do Diploma de Médico 

que comprove graduação em Medicina até 
31.12.1999,

•	 Cópia autenticada de documento(s) da com-
provação mínima de 08 anos, em relação à 
data do Exame de Suficiência, como médico, 
na área de Oftalmologia em instituição/servi-
ço público ou privado. 

A comprovação pode ser feita mediante 
a apresentação de holerite ou contrato social 
ou inscrição em convênio, entre outros.

A falta da documentação exigida para 
a inscrição implicará em sua não aceita-
ção, impedindo o candidato de realizar a 
o exame.  

O candidato deverá certificar-se de que a 
documentação enviada está completa, pois não 
serão aceitas inclusões de documentos, após a 
data limite para as inscrições.
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Vi. dO julGAMeNtO dAS pROVAS:

"Será considerado aprovado no Exame de Sufi-
ciência Categoria Especial o candidato que obti-
ver nas Provas Teórica e Teórico–Prática, média 
igual ou superior a 6,5 (seis e meio), desde que 
obtenha nota mínima de 6,0 (seis) em cada uma 
das Provas - na Teórica, na Teórico–Prática.  
Não há arredondamento de notas. 

Vii. diVulGAÇÃO dOS ReSultAdOS:

7.1 O gabarito preliminar das Provas será di-
vulgado exclusivamente no site do CBO, no 
dia 04 de setembro.

7.2 O gabarito final e consulta ao resultado se-
rão divulgados no site do CBO a partir do 
dia 20 de outubro/14.

7.3 A Declaração de Aprovado será enviada por 
correspondência ao candidato. 

Viii. BiBliOGRAFiA: 
Série Oftalmologia Brasileira - Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia – 
3º Edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2013.

ix. iNFORMAÇõeS COMpleMeNtAReS: 

O anexo 01 é parte 
integrante desse edital.

Ao terminar as Provas Teórica e Teórico–
Prática o candidato deverá obrigatoriamente, 
entregar ao fiscal de aplicação as Folhas de Res-
postas devidamente preenchidas e assinadas.

A Folha de Resposta será o documento uti-
lizado para a correção da prova.  O candidato 
que descumprir a regra de entrega de tal docu-
mento será considerado ELIMINADO.

Baseados exclusivamente na Bibliografia, 
o candidato poderá interpor recurso quanto aos 
conteúdos das questões objetivas e/ou aos gaba-
ritos divulgados da Prova Teórica e Prova Teóri-
co-Prática, desde que formulado e assinado pelo 
próprio candidato, com firma reconhecida de 
cada solicitação, devidamente fundamentados e 
postados até o dia 09/09/2014.

 O recurso deve ser feito necessariamente 
em folha individual, ou seja, uma questão/fo-
lha, informando a Prova e o número da ques-

tão. Deve incluir as justificativas e basear-se, ex-
clusivamente, em referências da bibliografia da 
Prova para fundamentar o recurso.

A solicitação de revisão deverá ser postada 
via sedex até o dia 09 de setembro/2014 – A/C 
Comissão de Ensino/CBO – Rua Casa do Ator, 
1.117 cjto 21 – SP/SP 04546-004.  Será conside-
rada a data da postagem.

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) 
eventualmente anulada(s) serão atribuídos a to-
dos os candidatos.

A decisão do recurso será dada a conhecer, 
coletivamente e, somente às relativas aos pedi-
dos deferidos, quando da divulgação do gabarito 
final das provas, a partir de 20 de outubro/2014.

A Banca Examinadora da entidade executo-
ra constitui-se em última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão porque 
não caberão recursos ou revisões adicionais.

Recurso interposto fora do prazo e das con-
dições acima estipuladas não será conhecido.

Os candidatos aprovados receberão a De-
claração de Aprovação por correspondência, 
após 20 de outubro de 2014.

A relação dos aprovados na Prova Nacional 
de Oftalmologia será encaminhada à Associação 
Médica Brasileira-AMB que é a responsável pela 
confecção e a entrega do Título de Especialista, 
quando o candidato aprovado solicitar o referi-
do Título à Comissão de Ensino/CBO.  

Será cobrada pela AMB taxa específica para 
a confecção, quando da solicitação do Título.

 Casos omissos neste Edital serão resolvi-
dos pela Comissão de Ensino Diretoria do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia.

A inscrição do candidato implica no 
conhecimento e na tácita aceitação das 
condições estabelecidas neste edital.

 
São Paulo, janeiro de 2014.

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente
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A n e x o  1 
  

EXAME DE SUFICIÊNCIA  
 “CATEGORIA ESPECIAL” 2014 

 
colar 

 F O T O 
 

Ficha de Inscrição 
 

3 x 4  
 

Nome:

Sexo:  (    ) Fem         (    ) Masc Nascimento: ____/____/19____ Estado Civil:

Faculdade (onde se graduou): Ano de conclusão:

Curso credenciado CBO (      )                             Programa Residência Médica - CNRM/MEC  (     ) 

                                  Estágio  (     )               Não fez Especialização (     )

Instituição onde realizou: Período (mês/ano):

____/_____  à ____/ ____

CRM:                             UF: CPF: RG:                                         UF:

Endereço completo de correspondência:

Bairro: CEP: ____________- _________

Cidade: UF:
e-mail:                 
                              __________________________@_________________________

Tel. Residência: (     ) Cel:(     )

Tel. Consultório: (     )

Ciente dos termos do Edital - EXAME DE SUFICIÊNCIA “CATEGORIA ESPECIAL”- 2014, a ser 
realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, anexo as documentações solicitadas e, assino a presente 
ficha.   

 
 

 
 
Assinatura: 

  
Data: _____/ _____/ 2014

e-mail: ensino@cbo.com.br       http://www.cbo.com.br  
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N
o dia imediatamente anterior ao início do XXI Congresso Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual / II Congresso de 
Oftalmologia de Língua Portuguesa, 02 de setembro, terá início o 
curso CBO – Desenvolvimento de Lideranças, voltado para jovens 

oftalmologistas que apresentem potencial espírito de chefia, prestigio e ca-
pacidade de influência nos rumos da Especialidade em suas respectivas 
cidades e regiões.

A iniciativa, coordenada por representantes da Comissão CBO-Jovem, 
baseia-se na experiência dos cursos de liderança da Associação Pan-Ame-
ricana de Oftalmologia / Academia Americana de Oftalmologia.

Durante o encontro de 02 de setembro, serão feitas as apresentações 
entre todos os participantes, os mentores e coordenadores do curso, bem 
como a discussão inicial sobre a definição e as expectativas do CBO – De-
senvolvimento de Lideranças.

Nos dias seguintes, durante o Congresso do Recife, os participantes 
assistirão às atividades realizadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
relacionadas com a defesa da saúde ocular da população e das prerrogati-
vas profissionais dos médicos oftalmologistas. Entre tais atividades, figura 
com destaque a participação na reunião da Comissão CBO – Estados.

A atividade seguinte do CBO – Desenvolvimento de Lideranças será 
realizada de 27 a 20 de novembro, quando ocorrera uma reunião de traba-
lho em São Paulo (SP) na qual os participantes terão  sessão de aulas inte-
rativas e workshops sobre o gerenciamento de associações,  comunicação, 
política de negociação, relação com a imprensa, reuniões de comitês e ou-
tros temas pertinentes. Também estão planejadas visitas à sede do CBO e 
outras atividades sociais para que os alunos possam discutir seus projetos.

Em abril de 2015, haverá uma visita dos participantes do curso ao Con-
gresso Nacional e a outros centros de poder da Capital Federal. Finalmente, 
em setembro de 2015, durante o XXXIX Congresso Brasileiro de Oftalmo-
logia (Florianópolis – SC) haverá a sessão final deste primeiro curso, com a 
apresentação dos melhores projetos desenvolvidos e, em seguida, haverá o 
início de novo Curso CBO – Desenvolvimento de Lideranças.

CBO – Lideranças

Zélia Corrêa, uma das coordenadoras 
da iniciativa

Gustavo Victor, que também  
coordena o curso

Renato Ambrósio Júnior, vice-pre-
sidente do CBO e presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Refrativa foi homenageado pela Inter-
national Society of Refractive Surgery 
(ISRS), com o Kritzinger Memorial Award 
de 2013. 

O “Kritzinger Memorial Award” pre-
mia o médico que se destaca nas ativi-
dades clínica, educacional e de pesquisa.  
O prêmio foi entregue durante o encontro  
anual da ISRS, realizado em New Or-
leans, Louisiana (EUA), durante o Dia 
Especial da subespecialidade do último 
encontro da Academia Americana de  
Oftalmologia.
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M
arcos Pereira de Ávila, presidente do CBO na gestão 1997/99 e inte-
grante do Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) da entidade, recebeu 
o Certificado de Reconhecimento em reunião do Conselho Universitário 
(Consuni) da Universidade Federal de Goiás realizada em 13 de dezem-

bro. Essa reunião festiva foi marcada pela entrega de certificados a professores, 
estudantes e técnico-administrativos que realizaram pesquisas de destaque na-
cional e internacional entre novembro de 2012 e outubro de 2013. Marcos Ávila 
recebeu seu reconhecimento como um dos relatores do livro “Farmacologia e Te-
rapêutica Ocular”, tema oficial do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia.

O reconhecimento para a produção científica da UFG foi respaldado com a 
entrega de 112 certificados a professores, estudantes e técnico-administrativos 
que atuam nas diversas áreas do conhecimento. A solenidade também marcou a 
despedida da equipe que esteve à frente da Reitoria da UFG por oito anos. Após 
este período como reitor da UFG, Edward Madureira Brasil passou o cargo para o 
professor Orlando Afonso Valle do Amaral, em 06 de janeiro.

Destaques da UfG

E
ssa parceria entre o Ministério da 
Saúde, a Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná, a Universidade Fe-
deral do Paraná e as Universidades 

Estaduais de Londrina, Maringá e do Oeste 
certamente terá como resultado o melhor 
atendimento ao paciente, na medida em que 
se pode contar com a teleconsultoria entre 
vários especialistas”.

Esta foi a declaração da médica oftal-
mologista Tânia Schaefer na solenidade de 
inauguração dos conjuntos de equipamentos 
para a implantação do Programa Telessaú-
de Paraná Redes na região metropolitana 
de Curitiba (PR), realizada em 14 de janeiro. 
O programa incorpora tecnologia de comu-
nicação às unidades básicas de saúde e propicia consultoria 
técnica ou segunda opinião aos profissionais da atenção bási-
ca, através de modernos equipamentos de conexão e imagem.  
Schaefer participou da solenidade representando o Instituto 
SOBLEC de Educação, do qual é presidente, e o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Com o programa Telessaúde Paraná Redes, os médicos 
que atendem nas unidades de saúde poderão tirar dúvidas so-

CBO participa da inauguração do programa
Telessaúde no Paraná

bre casos clínicos, inclusive com chamadas 
em tempo real. Dentistas, fisioterapeutas, 
enfermeiros e outros profissionais também 
poderão utilizar o sistema. No lançamento, 
foram repassados os equipamentos para os 
municípios da região Noroeste e até o final 
deste mês será feito o repasse para as de-
mais regionais da saúde. 

Nesta primeira fase, 269 municípios pa-
ranaenses participam do programa. Serão 
instalados 482 pontos do Telessaúde, que 
incluem computadores, webcams, impres-
soras, microfones e fones de ouvido, câme-
ras fotográficas convencionais e intraorais e 
outros aparelhos médicos e de informática. 
Também foram adquiridos 90 eletrocardió-

grafos para reforçar a estrutura de unidades que não contavam 
com o equipamento de diagnóstico. Os demais municípios po-
derão ser atendidos na segunda fase do programa. 

Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais 
e do Governo do Estado num total de R$ 3,5 milhões em in-
vestimentos. Além disso, o Estado destinará recursos de cus-
teio dos núcleos do Telessaúde nas universidades no valor de  
R$ 1,1 milhão.

A empresa Interact realiza em São Paulo (SP) o 2º Curso de Administração de Clínicas e Consultórios dire-
cionado a médicos e administradores. As aulas serão realizadas em 15 de março, 12 de abril e 10 de maio.  
Mais informações podem ser obtidas no site www.interact-consult.com.br/curso1
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A 
Associação Nacional de Assistên-
cia ao Diabético (ANAD) promove o 
19º Congresso Brasileiro Multidis-
ciplinar em Diabetes em São Paulo 

(SP), de 24 a 27 de julho. O evento reunirá 
centenas de profissionais de todas as áreas 
da Saúde relacionadas com o diagnóstico e 
controle da doença para troca de experiên-
cias, aprimoramento e debates sobre os últi-
mos avanços da área.

O programa do congresso prevê a rea-
lização de 44 simpósios, com mais de 200 
palestras, além de oficinas, cursos multipro-
fissionais e apresentação de temas livres. 
Paralelamente, será realizada a 19ª Exposi-
ção Nacional de Produtos e Alimentos para 
Portadores de Diabetes.

De acordo com o presidente do con-
gresso, Fadlo Fraige Filho, “a importância da 
atualização e reciclagem dos profissionais é 
fundamental, pois 75% dos pacientes com 
diabetes são tratados por não especialistas 

Congresso multidisciplina
em diabetes

e dependem unicamente do Sistema 
Público de Saúde, onde o tratamento 
inadequado leva a uma maior incidên-
cia das graves complicações, aliado ao 
desconhecimento dos que não sabem 
ter a doença, e falta de conscientiza-
ção dos que sabem”. 

Como ocorreu nos anos anterio-
res, os trabalhos relacionados com os 
aspectos oftalmológicos do diabetes 
terão tratamento diferenciado. Serão 
apresentados em sessão especial, se-
rão examinados por comissão formada 
por especialistas do CBO e do Instituto 
Paulista de Estudos e Pesquisas em 
Oftalmologia (IPEPO, ligado à UNI-
FESP) e terão premiação especial.

Inscrições, submissão de trabalhos 
e mais informações sobre o evento po-
dem ser obtidas no site www.anad.org.
br/congresso/19_Congresso_Site/
cong_2011_pag_02.asp

Desde 1979, o Hospital São Geraldo, Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Me-
dicina da Universidade Federal de Minas Gerais, realiza seu Congresso anual, a exemplo 
de outros centros acadêmicos de referência oftalmológica. Há 34 anos, portanto, a co-

munidade oftalmológica brasileira – oftalmologistas, professores, alunos e ex-alunos do HSG 
– têm o compromisso de vir a Belo Horizonte para prestigiar o encontro e dar a ele  sua valiosa 
contribuição.

Este ano, entre 31 de outubro  e 02 de novembro, a tradição se confirma com a realização 
do XXXIV Congresso do HSG. A Diretoria da Associação dos Ex-Residentes e Estagiários do 
Hospital São Geraldo (AEREHSG), com apoio do seu corpo docente e discente, estarão unidos 
com o firme propósito de fazer do Congresso um palco de divulgação e atualização do conhe-
cimento. 

Todos nós temos motivos de sobra para vir a Belo Horizonte: participar d o XXXIV Con-
gresso do HSG. Trata-se de momento único de reafirmar e consolidar a fraterna ligação entre 
os Colegas brasileiros e, especialmente, entre as centenas de ex-alunos e estagiários do nosso 
querido São Geraldo.  

Portanto, venha a Belo Horizonte, venha ao Congresso, venha rever o Hospital São Geraldo. 
Você só terá motivos de alegria e realização profissional.

                                            Grato, com o forte abraço de

Por que assistir ao 
XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo?

Homero Gusmão de Almeida
Presidente da Associação dos Ex-Residentes e Estagiários e do XXXV Congresso do Hospital São Geraldo

Fadlo Fraige Filho
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Afonso Medeiros, um dos presidentes do XXI Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e 
Reabilitação Visual / II Congresso de Oftalmolo-

gia de Língua Portuguesa, foi agraciado com o Diploma 
e a Medalha da Associação dos Ex-Residentes do Hos-
pital São Geraldo, por sua relevante atuação ao desen-
volvimento e prestígio da Oftalmologia brasileira.

Medeiros integrou a primeira turma do curso de es-
pecialização idealizado e fundado por Hilton Rocha.

O 
evento principal que marcou o  
XI Curso de Liderança 2013-2014 
da Associação Pan-Americana de 
Oftalmologia/Academia Americana 

de Oftalmologia foi realizado em San Francis-
co, na Califórnia, de 17 a 19 janeiro de 2014. 
O curso tem como objetivos principais orientar 
e desenvolver capacidades de lideranças em 
oftalmologistas com potencial para assumir 
posições de destaque em suas respectivas 

Curso de lideranças da APAO/AAO
sociedades oftalmológicas nacionais e regio-
nais., com o propósito de fornecer orienta-
ção e desenvolver capacidades de liderança 
a jovens oftalmologistas representantes das 
sociedades nacionais de Oftalmologia da 
América Latina e das Sociedades de Subes-
pecialidades filiadas à APAO.

O curso foi criado e teve a coordena-
ção de Zélia Corrêa. Este ano contou com a 
participação de dois alunos do Brasil: Bruna 
Vieira O. Carvalho Ventura (represesentante 
da ALACCSA-R) e Marcello Novoa Colombo 
Barboza (representante do CBO).

Para Ana Luiza Hofling Lima, presidente 
da APAO, a iniciativa permite rica troca de ex-
periências entre palestrantes e participantes. 
Os principais tópicos do curso são gestão, 
liderança, comunicação, relação com a mídia, 
negociação efetiva, construção de equipe, or-
ganização de encontros e eventos importan-
tes. 

(Veja também matéria sobre a organização 
de curso semelhante no Brasil na página 33)

A evolução da informação digital permite reduzir consideravelmente a necessidade de publicações impressas. 
Nesse sentido, o CBO criou uma ferramenta para que seus associados optem pelo recebimento, ou não, da ver-
são impressa bimestral dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Alguns associados que trabalhem com outros 
colegas que também recebam a versão impressa podem optar por manter apenas o seu acesso livre ao conteúdo 
digital por meio dos sites da PubMed ou SciELO ou ainda receber a versão para ser lida no IPad ou IPhone.
Essa opção poderá ser revertida a qualquer momento.

Por favor use alguns minutos do seu tempo para atualizar o cadastro e confirmar o desejo de recebimento impres-
so do nosso ABO clicando no link abaixo.
http://www.cbo.com.br/abo/atualizarcadastro

Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
e Afonso Mederios

Participantes 
do curso
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A 
cerimônia foi marcada por várias  
palestras de caráter histórico nas 
quais os vários aspectos da evo- 
lução do departamento foram abor-

dados. 
Foi prestada homenagem especial aos 

professores José Belmiro de Castro Moreira, 
Mariza Toledo de Abreu e Ricardo Uras, al-
guns dos pioneiros do departamento.

A Escola Paulista de Medicina foi insta-
lada em 1933 no prédio do antigo colégio 

comemora aniversário da instituição
Oftalmologia da UNIfESP 

“80 anos da Escola Paulista de Medicina e a Inovação e 
Excelência da Oftalmologia” foi o tema da solenidade 
realizada em 19 de dezembro na qual os integrantes 
do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
comemoraram o 80º aniversário da EPM/UNIFESP.

Dulley no bairro de Vila Clementino, em São 
Paulo (SP). O departamento de Oftalmologia 
foi inicialmente dirigido por Moacyr Eik Álva-
ro, liderança histórica da especialidade e, em 
1937, começou a funcionar o atendimento à 
população num antigo casarão localizado no 
bairro da Liberdade.

Atualmente, o departamento conta com 
400 oftalmologistas, 19 docentes, 27 pro-
fessores orientadores de pós-graduação, 
sete professores afiliados, 30 chefes de se-
tores, 275 médicos voluntários, 109 alunos 
em pós-graduação e 20 alunos em “pós-
-doc”. Realiza mais milhares de procedimen-
tos oftalmológicos e constitui-se numa das 
instituições mais avançadas e globalizadas 
da Oftalmologia brasileira.

Os homenageados Ricardo Uras, José Belmiro de Castro Moreira e Mariza 
Toledo de Abreu, juntamente com o professor adjunto da UNIFESP, Paulo 
Augusto de Arruda Mello

Rubens Belfort Junior, Professor Titular de 
Oftalmologia da UNIFESP

Primeira sede da clínica de oftalmologia da EPM

Moacyr Eik Álvaro, primeiro 
chefe do departamento de 
Oftalmologia da EPM

Oftalmologia da UNIfESP 
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Congresso de Retina e Vítreo

Formatura na FAV

D
urante a última se-
mana de janeiro, a 
Fundação Altino Ven-
tura realizou várias 

atividades em comemoração 
à conclusão das Turmas 2013 
de Cursos de Especialização, 
Residência Médica e Fellow 
em Oftalmologia. Trinta médi-
cos do Brasil e um de Angola, 
foram graduados em soleni-
dade realizada no Arcádia Re-
cepções, em 31 de janeiro, no 
Recife.

A Turma de formandos  
homenageou Maria Auxilia- 
dora Paes Mendonça, espo-
sa do presidente do grupo 
empresarial JCPM, pela rele-
vância dos serviços prestados  
à sociedade. Maria Auxiliado-
ra Paes Mendonça, recebeu  
o Título “Amiga da Fundação 
Altino Ventura”, durante a vi- 

sita institucional, em 30 de ja-
neiro. 

“É gratificante ser home-
nageada pela turma de médi-
cos residentes que prestam 
importantes serviços à po-
pulação de baixa renda em  
Pernambuco. A Fundação Alti-
no Ventura tem sido referência 
nacional pelo grau de genero-
sidade registrado ao longo da 
sua história, com ações volta-
das para exames e tratamen-
tos oftalmológicos em escolas, 
associações, favelas, abrigos 
de idosos, orfanatos e creches. 
Sob a direção da médica Liana 
Ventura são desenvolvidos pro-
jetos por uma equipe compe-
tente que se dedica às pessoas 
com amor e eficiência científi-
ca. Sou grata por esse gesto 
que me faz sentir feliz”, afirmou 
ao agradecer a homenagem. 

Mesa diretora da solenidade de formatura

Diretores da fundação com a homenageada

Hisashi Suzuki

Francisco Artur 
Mais

O 
congresso proporcio-
nará grande oportu-
nidade aos médicos 
oftalmologistas de se 

atualizarem em todos os aspec-
tos da especialidade. Na área 
clinica, além dos simpósios e pa-
lestras expositivas, seguiremos a 
tendência mundial de privilegiar 
a discussão de casos clínicos, 
sistemática extremamente dinâ-
mica que ressalta a experiência 
dos discutidores. Nos temas 
relacionados à cirurgia, grandes 
nomes do Brasil e do exterior discutirão no-
vas tecnologias, novos equipamentos e novos 
facilitadores da cirurgia, como por exemplos a 
utilização de enzimas, anti-VGEF, cromotera-
pias e anti-inflamatórios”.

Esta é a avaliação do presidente do 39º 
Congresso da Sociedade Brasileira de Retina 
e Vítreo (SBRV), Osias Francisco de Souza, 
sobre o evento que ocorrerá no Royal Palm 
Plaza, em Campinas (SP), de 10 a 12 de abril.

O congresso contará com a 
participação de oito convidados 
internacionais: Alan Bird, profes-
sor do Moorfields Eye Hospital, 
Londres; Tarek Hassan, presi-
dente da American Society of 
Retina Specialist (ASRS);  Lihteh 
Wu, presidente da Sociedade 
Pan-Americana de Retina e Ví-
treo (SPRV); Miguel Burnier, 
professor no Canadá; Tim Stout, 
pesquisador em genética e célu-
las tronco; Dennis Han, cirurgião 
e clinico de retina; Kourous Re-

zai; Baruch Kupperman e Lawrence Chong.
Durante o congresso serão homenagea-

dos dois pioneiros da retina no Brasil: Fran-
cisco Mais, um dos fundadores da SBRV e 
Hisashi Suzuki,  professor da USP. Durante o 
evento também haverá assembleia geral para 
eleger a nova diretoria da SBRV.

A grade completa do congresso e mais 
informações podem ser obtidas no site www.
retina2014.com.br 
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O 
Governo Federal está execu-
tando o Projeto Consultórios 
Itinerantes de Odontologia e 
Oftalmologia no âmbito dos 
programas Saúde na Escola e 
Brasil Alfabetizado. De acordo 

com o serviço de divulgação institucional da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-
res – EBSERH, o projeto tem como objetivo 
identificar precocemente problemas da visão 
e garantir a saúde bucal de crianças e adoles-
centes, combatendo assim, dois grandes pro-
blemas causadores da repetência escolar. O 
programa teve a adesão de 26 universidades 
federais, que contam com 29 hospitais.

Até o momento, nove Universidades Fede-
rais já foram contempladas com consultórios 
itinerantes: Hospital Universitário Lauro Wan-
derley (UFPB), Hospital Universitário do Ma-
ranhão (UFMA), Hospital Universitário Júlio 
Müller (UFMT), Hospital Universitário, em Ser-
gipe (UFS), Hospital Universitário Dr. Miguel 
Riet Corrêa Jr.  (FURG), Hospital Universitário 
Walter Cantídio (UFC), Hospital de Clínicas de 
Uberlândia (UFU), Hospital Universitário Dou-
tor Washington Antônio de Barros (Univasf) e 
Hospital Escola (UFPEL). 

 Os atendimentos, nas unidades itineran-
tes, começaram a ser realizados no final do 
segundo semestre de 2013. O custo de cada 
unidade de oftalmologia é de R$ 597 mil, in-
cluindo o consultório e os equipamentos, que 
são padronizados para o projeto.

Entre os equipamentos oftalmológicos 
estão refrator, cadeira oftalmológica, coluna 
oftalmológica pantográfica, sistema para tes-
te de acuidade visual, tonômetro, lensômetro, 
oftalmoscópico, lente de uso oftalmológico, 
retinoscópio, autoclave, sistema de montagem 
lentes, aquecedor para armação de óculos, 
pupilômetro, ceratômetro, dentre outros. 

 O Projeto dos Consultórios Itinerantes in-
tegra as políticas públicas federais de promo-
ção da qualidade de vida de estudantes, com 
foco naqueles residentes em áreas remotas 
do país, com a consequente melhoria do de-
sempenho escolar.  

A experiência não é nova e vários serviços 
utilizam-se de consultórios móveis há décadas 

Oftalmologia sobre rodas

Carreta que abriga os 
consultórios móveis 
do programa do 
Governo Federal

Contêineres 
que abrigam os 

consultórios móveis 
do programa do 
Governo Federal
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para levar atendimento oftalmológico a áreas 
de difícil acesso ou afastadas de hospitais, clí-
nicas e consultórios.

Uma das pioneiras deste tipo de atendi-
mento é a Professora Titular de Oftalmologia 
e diretora da Faculdade de Medicina de Botu-
catu, Silvana Artioli Schellini, que nesta entre-
vista conta um pouco de sua experiência com 
o tema. 

 
Jornal Oftalmológico Jota Zero: É possí-
vel fazer um apanhado da sua experiência com 
este tipo de atendimento? Quando começou, 
como é feito, que raio de abrangência tem, 
quantas pessoas foram beneficiadas?

Silvana Artioli Schellini: Em 1984 fiz 
meu primeiro projeto de prevenção de ceguei-

ra na comunidade. Foi em Botucatu mesmo. 
Treinei as professoras (na época ainda não era 
obrigatório o exame do escolar) e fui em todas 
as escolas triando as crianças que deveriam 
ser examinadas. No entanto, apenas 16% das 
que necessitavam de exame compareceram 
ao hospital universitário, o que me fez pensar 
que para ter maior aderência e efetividade, as 
campanhas precisam ser feitas com exame 
completo no local onde as pessoas estão. Em 
1986, quando as lentes intraoculares come-
çaram a se popularizar, fui fazer um estágio no 
Hospital Hilton Rocha, em Belo Horizonte. Foi 
muito bom porque pude conhecer e conviver 
com aquele gênio da Oftalmologia brasileira, 
grande exemplo para todos nós. E ele me 
mostrou a Unidade Móvel que havia montado 
para visitar municípios mineiros. Desde então, 
fiquei muito estimulada a montar uma Unida-
de Móvel. Vivemos em um país gigante, com 
muitos municípios bastante pequenos que 
não possuem e não comportam médicos of-
talmologistas. As pessoas precisam se deslo-
car por longos caminhos para ter uma receita 
de óculos. Ao mesmo tempo, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) vem se estruturando, tendo 
como base os hospitais universitários que, na 
hierarquização do SUS, devem atender casos 
mais complexos. Mas os pequenos municípios 
não possuem o básico para o atendimento 
dos casos corriqueiros, para fazer as refrações 
e para praticar a promoção e a prevenção 
em Oftalmologia. Foi com estes sentimentos 
que decidi lutar para instalar no serviço uni-
versitário onde trabalho uma Unidade Móvel 
Oftalmológica, bem equipada e que desse a 
possibilidade de diagnosticar e tratar os casos 
simples no local de moradia. Foi a UNESP e 
a FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa) 
que permitiram a realização deste sonho, a 
partir de projetos de pesquisa que montei, ba-
seados em projetos de prevenção da ceguei-
ra. No começo, a área de abrangência preten-
dida seria a delimitada pelo próprio SUS. Mas 
acabamos extrapolando e atualmente atende-
mos, na medida que somos procurados, até 
municípios mais distantes.

 
JOtA ZERO: Qual a população alvo? 

Silvana Artioli Schellini: A população 
de municípios pertencentes à regional de 
saúde onde se encontra o Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina de Botucatu 
– UNESP. No entanto, a critério dos municí-
pios ou para atender demandas das pesqui-
sas epidemiológicas que realizamos, podemos 
extrapolar esta área. Já enviamos proposta de 
pesquisa em edital do CNPq para projetos a 
serem realizados em Goiás ou Mato Grosso 
do Sul, embora não tenhamos sido contem-
plados.

 

As pessoas 
precisam se 
deslocar por 
longos caminhos 
para ter uma 
receita de óculos. 
Ao mesmo tempo, 
o Sistema Único de 
Saúde (SUS) vem 
se estruturando, 
tendo como 
base os hospitais 
universitários que, 
na hierarquização 
do SUS, devem 
atender casos mais 
complexos

Ação realizada pelo 
consultório itinerante da 
UNESP em Macatuba
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JOtA ZERO: Quanto custa uma unidade mó-
vel de atendimento? E seu custo de manuten-
ção?

Silvana Artioli Schellini: Depende de 
que tipo de atividade se pretende realizar. 
Sem dúvida, a Unidade Móvel deve ter equipa-
mentos completos para exames refracionais. 
A vasta maioria de pessoas (80 a 90% dos 
que procuram espontaneamente a Unidade 
Móvel) necessita mesmo é de receitas de 
óculos. Poucos são os que possuem doenças 
oftalmológicas a serem tratadas a longo pra-
zo. Além disso, temos que pensar nas causas 
de cegueira no meio em que estamos atuan-
do. Para Botucatu e região, temos todos os 
dados de prevalência e fatores de risco a que 
estão submetidos os indivíduos com os quais 
trabalhamos. Isso é fruto de 10 anos de ação 
na comunidade através da Unidade Móvel. Al-
guns aparelhos são imprescindíveis. É preciso 
ter lâmpadas de fenda que permitam diagnos-
ticar as doenças do olho externo e a catarata, 
além de visibilizar o fundo de olho com lentes 
próprias. Levar sempre em conta que esta-
mos trabalhando com populações e não com 
o indivíduo, o que muda um pouco a prope-
dêutica que se realiza. Não há como não ter 
autos refratores. No tocante aos tonômetros, 
apesar da maior acurácia do Goldman, em es-
tudos populacionais temos que ter tonômetro 
de sopro. E para a fundoscopia indireta, muito 
bom ter um oftalmoscópio não midriático. Ain-
da, como nosso foco sempre foram as pes-
quisas que derivam dos dados levantados no 
atendimento da Unidade Móvel, há que se ter 
aparelhos equipados com foto documentação. 
O custo de manutenção não é baixo. Deve-se 
imaginar o desgaste dos equipamentos e da 
própria Unidade Móvel. 

 
JOtA ZERO: Como são equipadas? Quantas 
pessoas são necessárias para coloca-la em 
funcionamento?

Silvana Artioli Schellini: Apesar da 
etapa de compra dos equipamentos e mon-
tagem da Unidade Móvel ser dispendiosa e 
trabalhosa, não tem nada mais importante do 
que o corpo funcional. A equipe que atua em 
nossa Unidade Móvel tem uma coordenado-
ra , Flavia de Oliveira, que não é médica, mas 
convive na área há cerca de 20 anos e tem 
muita experiência no trato com as pessoas, 
que é ponto muito importante. Ela coordena 
os contatos com os Municípios, forma as equi-
pes de trabalho para cada viagem, checa os 
equipamentos, os receituários e tudo o mais 
na Unidade Móvel. Sem a dedicação de uma 
pessoa deste tipo não se terá sucesso com 
o projeto. A equipe que participa das visitas 
aos municípios é formada por 4 ou 5 pessoas 
que atuam no suporte (organizar a fila, pingar 

colírios, auxiliar na tomada da acuidade visual, 
explicar o teor das receitas), três alunos de 
especialização em Oftalmologia, um professor 
de Oftalmologia e um motorista. Às vezes os 
pós-graduandos participam da atividade, a de-
pender de seus temas de tese, assim como 
alunos, bolsistas de extensão universitária ou 
de iniciação científica e monitores do curso de 
Graduação em Medicina. Além disso, é muito 
importante para uma boa atuação a integra-
ção com membros das equipes de saúde lo-
cais que conheçam bem os moradores, seus 
hábitos e costumes e que possam acompa-
nhar a população quando não estamos pre-
sentes. A equipe toda deve ser treinada para 
atuação em campo. Não é a mesma coisa que 
se atender no ambulatório dos serviços uni-
versitários. Levar em conta que o atendimen-
to é feito para cerca de 250 a 300 pessoas 
por dia. Então, o atendimento deve ser rápido, 
com cordialidade e muito bem feito. A respon-
sabilidade de cada um aumenta. Não é per-
mitido errar! É muito pior quando o paciente 
passa por um médico que não diagnostica um 
glaucoma, um estrabismo e deixa o indivíduo 
sem tratamento do que se ele não tivesse tido 
a oportunidade do atendimento.

 
JOtA ZERO: Existe algum levantamento dos 
resultados obtidos por estas unidades?

Silvana Artioli Schellini: Sim. Vários, já 
que desde o início visamos estudos popula-
cionais, de prevalência, de corte ou estudos 
sobre tópicos especiais, como os projetos 
de tracoma que desenvolvemos em várias 
localidades. Para os estudos de prevalência, 
atendemos 11.000 indivíduos que foram sor-
teados nas comunidades atendidas. Os dados 
foram obtidos não sobre indivíduos que pos-
suíam queixas oftalmológicas, as chamadas 

Consultório itinerante 
da UNESP em ação em 
Bernardino de Campos
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amostras de conveniência que são semelhan-
tes as que atendemos nos nossos consultó-
rios, quando a pessoa nos procura porque tem 
alguma queixa oftálmica. Utilizando amostra-
gem, seguindo sistematização e conceitos de 
aglomerados, determinamos quantos indiví-
duos deveriam ser atendidos e os exames a 
que seriam submetidos. Para me aprimorar no 

delineamento destes estudos fiz um pós-doc 
na London School of Medicine and Hygyene, 
especificamente para estudar epidemiologia e 
melhor atuar no Vision 2020, projeto da Or-
ganização Mundial da Saúde que pretende 
reduzir os índices de cegueira prevenível até o 
ano de 2020. Temos tido a satisfação de con-
tribuir com a literatura com os trabalhos feitos 
a partir dos dados levantados, já que estudos 
deste tipo são escassos em território nacional.

 
JOtA ZERO: Constantemente tal tipo de 
atendimento é  caracterizado como precário, 
em comparação com os consultórios e clíni-
cas fixas que recebem o paciente. Tais críticas 
procedem?

Silvana Artioli Schellini: No nosso 
caso não. Os equipamentos que temos muitas 
vezes superam os que existem nos consultó-
rios médicos.

 
JOtA ZERO: As unidades móveis de  aten-
dimento oftalmológico da Unesp também são 
preparadas para fornecer óculos para os pa-
cientes?

Silvana Artioli Schellini: Recebemos 
por doação 50.000 armações de óculos da 
Polícia Federal. Apesar de já estarmos pró-
ximo de 40 mil atendimentos desde que ini-
ciamos nossas atividades, ainda temos mui-
tas! Oferecemos as armações aos indivíduos 
que são atendidos, mas não montamos os 
óculos. Trabalhando com os municípios, cada 
um deles já possui um entendimento sobre 
o assunto. Alguns municípios que possuem 
óticas fazem licitação e escolhem qual será 
a empresa que receberá subsidio a partir da 
Prefeitura para aviar as receitas. Nem todos 
os municípios possuem este tipo de atuação 
e nós respeitamos o que eles resolvem fazer.

 
JOtA ZERO: É possível apontar algum tipo 
de estudo mostrando a viabilidade e as van-
tagens e desvantagens deste tipo de empre-
endimento?

Silvana Artioli Schellini: Não visa-
mos lucro com a atividade. Atendemos para 
cumprir uma tarefa social, para ter dados para 
nossas pesquisas, para estruturar melhor o 
atendimento oftalmológico na nossa região 
e para dar treinamento aos nossos alunos. O 
aluno que passa por Botucatu tem todas as 
condições de montar uma Unidade Móvel e 
de fazer com que ela funcione a contento. O 
modo como atuamos permite a sustentabili-
dade do projeto, uma coisa que tem que ser 
buscada sempre que tencionamos ter algum 
tipo de atuação na comunidade. E a sustenta-
bilidade deve envolver pagamento da equipe, 
renovação dos equipamentos e manutenção 
do veículo.

 

Consultório itinerante 
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JOtA ZERO: Trace seu perfil profissional.
nelson Marques: Minha formação origi-

nal é em Publicidade. Comecei a trabalhar no 
campo em 1971, quando saí de Campinas e 
vim para São Paulo. Por contingências da vida, 
acabei trabalhando em agências especializa-
das na indústria farmacêutica. Em 1976, tive 
meu primeiro emprego na indústria, no La-
boratório Sintofarma, que posteriormente foi 
vendido para um grupo belga. De lá, passei 
para a Alcon, em 1980, não para trabalhar 
com Oftalmologia, mas para lançar a linha 
dermatológica da empresa no Brasil. Dois 
anos depois, fui trabalhar na sede da Alcon, 
nos EUA e, a partir de 1985, passei a traba-
lhar com a Oftalmologia e não saí mais. Passei 
18 anos na Alcon, onde cheguei à Presidência 
da subsidiária brasileira, no período de 1994 
a 1998. Em 98, fui convidado para vir para a 
Allergan, onde estou desde então. Tive três 
cargos: Presidente de região, depois de 12 
anos me passaram a Chairman, Vice-Presi-
dente Corporativo - que eu já era, na verdade, 
e esta posição de Chairman foi criada para 
que eu pudesse me dedicar com mais tempo 
à Fundação da Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia. Fui Chairman da Fundação 
durante o triênio 2009/12. Durante este pe-
ríodo, uma outra pessoa ficou responsável pe-
las operações da Allergan. Lamentavelmente, 
esta pessoa faleceu prematuramente e eu re-
tornei aos negócios em dezembro de 2011. E 
agora, vou sair da vida executiva (não gosto da 
palavra aposentado!). Ao todo, são mais de 30 
anos na especialidade, com um contato mui-
to estreito com os principais médicos oftal-
mologistas, acompanhando a transformação 
dramática que afetou a Oftalmologia e a mim, 
pessoal e profissionalmente.

JOtA ZERO: Defina transformação dramática.
nelson Marques: Cresci profissional-

mente com a geração que hoje está lideran-
do a Oftalmologia no Brasil. Conheci alguns 
expoentes da Oftalmologia quando eram 
alunos de cursos de especialização. À medi-
da que minha carreira se desenvolvia, a im-
portância desses médicos seguia a mesma 
trajetória. A Oftalmologia brasileira passou 
por uma revolução tecnológica. O que que-
ro dizer com isto? Quando comecei, o me-
dicamento de escolha para o tratamento de 
glaucoma era a pilocarpina, depois vieram os 
betabloqueadores, depois as prostaglandinas 
e agora temos os derivados das prostaglan-

30 anos observando e participando 
da evolução da Oftalmologia brasileira
De como jogou cerveja sobre o médico alemão que olhava de forma insistente para a esposa 
de um oftalmologista brasileiro num bar no Texas; ou percorreu frigoríficos da região da 
Grande São Paulo para comprar olhos de porcos nos quais os cirurgiões pudessem aprender 
a então recentíssima técnica da facoemulsificação; ou acompanhou o progresso científico da 
especialidade nas últimas três décadas da privilegiada posição de capitão da indústria... estas 
são algumas das recordações que Nelson Roberto de Almeida Marques compartilha conosco 
nesta entrevista dada poucas semanas antes do início de sua aposentadoria (pelo menos da 
posição que ocupa) anunciada para 28 de fevereiro.

Nelson Marques 
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dinas. Do ponto de vista cirúrgico, a cirurgia de catarata era 
extracapsular. Tive o privilégio de conviver com a introdução 
da facoemulsificação no Brasil. Lembro de congressos, ain-
da trabalhando pela outra companhia, nos quais ajudava a 
ajustar o pé do médico no pedal do facoemulsificador. Tam-
bém percorria frigoríficos para comprar olhos de porcos para 
os médicos realizarem cirurgias e se educarem no processo. 
Também foi o período de explosão dos lasers no diagnóstico 
e tudo mais. E, através destas experiências, tive meus primei-
ros contatos com lideranças da Oftalmologia de vários países, 
notadamente dos EUA e da Europa, que eram convidados 
com frequência para congressos brasileiros de Oftalmologia. 

 
JOtA ZERO: Faça breve histórico da evolução da Oftalmologia 
brasileira no campo da farmacologia.

nelson Marques: Hoje, graças a sofisticados modelos 
computacionais, o desenvolvimento de uma droga pode demo-
rar seis ou sete anos. O custo continua sendo o mesmo, mas a 
velocidade se acelerou. A Allergan é muito ativa na área de pes-
quisa e desenvolvimento. Costumo dizer que tivemos na Oftal-
mologia, na área farmacêutica, três grandes ondas de inovação. 
A primeira foi no glaucoma, com 
o aparecimento dos betabloquea-
dores, depois das prostaglandinas 
e de seus análogos. A segunda 
onda foi em superfície ocular, com 
o aparecimento de uma variedade 
imensa de produtos, polímeros que 
não eram muito conhecidos há 15 
anos e, posteriormente, da ciclos-
porina. Além dos produtos para 
olho seco, houve grande evolução 
na área dos antibióticos. Sou da 
época em que o antibiótico prefe-
rido na Oftalmologia era o cloran-
fenicol e hoje já se usa rotineira-
mente como antibiótico de escolha 
as fluoroquinolonas de quarta ge-
ração e existem outras classes de 
medicamentos sendo estudados. 
E a terceira e mais recente onda 
de inovação farmacológica na Of-
talmologia é direcionada para a 
retina, que sempre primou pelo 
tratamento cirúrgico. Existem pro-
dutos farmacêuticos   que podem ser importantes no controle 
de patologias incapacitantes da retina. Esta onda ainda está 
em seu início e, se de um lado promete grande benefício para o 
paciente, de outro vai exigir muito do médico oftalmologista em 
termos de aprendizado e de quebra de paradigmas. Tem muita 
coisa interessante vindo e, inclusive, existem altos investimen-
tos em produtos biológicos. 

JOtA ZERO: E Nelson Marques nisto tudo?
nelson Marques: Foi um período muito rico em desco-

bertas e, ver coisas se transformarem em realidade, foi uma 
experiência única. Comecei vendo a extração de cristalino ma-
nualmente - e hoje estamos falando em cirurgia à laser. Come-
cei vendo o uso predominante da pilocarpina como tratamento 
padrão de glaucoma e hoje estamos falando de prostaglandi-
nas e outros análogos. Na retina, só falávamos de laser e ago-

ra começamos a falar de tratamento clínico farmacológico. 
Ressalto, porém, que tudo isto ocorreu tendo como pano de 
fundo e efeito multiplicador a alteração do perfil do médico 
oftalmologista brasileiro. Acho que este é o aspecto mais in-
teressante disto tudo que estamos conversando. A Oftalmo-
logia no Brasil sempre foi meio dinástica. Literalmente, é um 
dos poucos negócios que passa com muita frequência de pai 
para filho.. Conheço famílias de oftalmologistas que estão na 
terceira ou quarta geração. Quando iniciei a vida profissional 
na especialidade, a formação era muito restrita, tradicionalista. 
Havia quatro ou cinco grandes centros de educação no Brasil. 
Este número multiplicou-se e, o mais importante, a Oftalmolo-
gia brasileira abriu-se para o mundo. A integração com institui-
ções internacionais é encorajada pelas instituições brasileiras 
e a especialidade ganhou em importância pela qualidade de 
seu profissional médico. Esta exposição ao exterior gera inter-
câmbio cada vez mais rápido. A Oftalmologia brasileira ganhou 
respeito e, seguramente, está entre as cinco mais importantes 
do mundo. Muita gente me diz que é a segunda, em termos de 
importância. Outro ponto importante é que em 1980, a compa-
nhia em que trabalhava tinha um cadastro de cerca de quatro 

mil médicos oftalmologistas e hoje 
a Allergan tem em seu cadastro 
15 mil nomes. Este aumento ex-
ponencial trouxe desafios inte-
ressantes para a especialidade: 
ensinar Oftalmologia da maneira 
tradicional é inviável. Da mesma 
forma, é notória a necessidade de 
atualização dos mestres. Isto sem 
contar a evolução das entidades 
oftalmológicas. Ao que me cons-
ta,  hoje o CBO é a segunda maior 
entidade médica para oftalmolo-
gistas do mundo, só perde para a 
Academia Americana... 

JOtA ZERO: Mesmo consideran-
do China e Índia?

nelson Marques: Não sei 
o quanto a sociedade chinesa de 
oftalmologia é estruturada. A da 
Índia sei que não é, pois parece ter 
poucos afiliados. O CBO hoje tem 
uma reputação notável ao redor do 

mundo. Sou partidário incondicional da Oftalmologia brasileira 
e digo que é um dos poucos setores em que houve evolução 
muito grande na qualidade do ensino, na qualidade dos servi-
ços e no cuidado com os pacientes. 

JOtA ZERO: Como é a integração entre a Universidade e a 
Indústria?

nelson Marques: Ainda temos muita incompreensão. O 
ambiente melhorou nos últimos anos, mas são poucas as ins-
tituições que percebem que a Indústria pode contribuir para o 
desenvolvimento da especialidade, não unicamente com pro-
dutos e serviços, mas também com talento. Tive o privilégio de 
ser Chairman da Fundação Pan-Americana de Oftalmologia, 
que basicamente é o braço administrativo e financeiro da As-
sociação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO), onde  se 
admite a presença de profissional ligado à Oftalmologia que 
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não seja médico. No caso da Fundação, temos um colegiado 
com médicos e representantes da indústria atuando como o que 
são: parceiros. Tive a honra de participar deste desenho que 
demonstrou que a Indústria pode emprestar talento humano à 
Especialidade. No Brasil, ainda é notória, com raras exceções, a 
atitude do médico que prima pela qualidade acadêmica, mas que 
é absolutamente contrário à presença mais ativa da Indústria, 
vista apenas como fonte de recursos financeiros para eventos. É 
pena, por que a Indústria, e não estou falando de Allergan, mas 
de todo o segmento, pode fazer muito mais do que isto.

JOtA ZERO: Podemos falar em Oftalmologia Latino-America-
na ou as realidades sociais das diferentes nações que compõem 
o continente impedem qualquer uniformização?

nelson Marques: Às vezes, me faço a mesma pergunta. 
Acho que podemos falar de uma Oftalmologia Latino-America-
na onde existem dois países dominantes neste momento. Em 
primeiro lugar, disparado, o Brasil. Em segundo lugar, está o 
México, cuja Oftalmologia é muito estável e, como fator adicio-
nal, existe a proximidade geográfica com os EUA. Outro país 
que vem se desenvolvendo bem e tratando bem sua classe 
oftalmológica é a Colômbia. Sua população de especialistas 
é relativamente mais jovem do que a que temos no Brasil, 
mas acredito que vão surgir grandes surpresas. O Chile tem 
profissionais de muita relevância latino-americana, mas tem 
o problema de massa crítica, pois conta com número reduzi-
do de oftalmologistas e todos eles concentrados em Santia-
go. Concentração, aliás, é um problema das Américas. Todo 
mundo quer trabalhar nas capitais e há falta de assistência na 
periferia. São distorções como estas que geram coisas como 
o “mais médicos”.

JOtA ZERO: Argentina?
nelson Marques: A Argentina era o segundo maior mer-

cado latino-americano quando  comecei a trabalhar na Aller-
gan. Com a desvalorização de 2001 e todo processo que o país 
vive, a situação deteriorou-se. Tínhamos grandes líderes na Of-
talmologia argentina, líderes que eram referência continental 
e internacional, mas estes ícones estão desaparecendo e não 
estou vendo renovação. Porém, só para completar, creio que o 
baluarte da Oftalmologia latino-americana é a APAO, sociedade 
muito ativa, com programas inovadores e focada na educação 
do jovem médico. A chamada Oftalmologia Latin-Americana já 
foi mais homogênea, mas hoje existe grande predominância 
do Brasil e o próprio congresso conjunto do ano passado foi a 
demonstração disto.

JOtA ZERO: Futuro da oftalmologia? 
nelson Marques: É promissor. O que pode deter a Of-

talmologia brasileira? O país. Tenho algumas dúvidas com re-
lação aos problemas que temos que ultrapassar e ter melhor 
definição de qual é a vocação deste país.  A Oftalmologia é um 
excelente exemplo disto. Estávamos  falando do equipamento 
a laser para cirurgia de catarata. Não sei seu custo, mas ouvi 
relatos de que pode chegar a 700 mil dólares. Este mesmo 
equipamento, nos EUA, deve custar cerca de 200 mil dólares. 
Esta barreira de entrada é terrível. Esta diferença entre 200 e 
700 o que é? Impostos. Tenho a sensação que o Brasil está 
ficando para trás. Está na hora de superar isto para que o país 
possa ser parte do mundo, que é cada vez mais sem fronteiras. 
Não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, 

estou falando de transformar o Brasil num país competitivo, por 
que ele está perdendo sua competitividade. É importante para 
o país descobrir sua verdadeira vocação em segmentos em que 
possa ser forte e competitivo. 

JOtA ZERO: e o futuro de Nelson Marques?
nelson Marques: Em primeiro lugar, meses de descanso. 

Foram dois momentos interessantes. O primeiro deles, antes 
do anúncio de que iria parar algo ao qual me dediquei por mais 
de 30 anos. É um momento de tensão. Passou. Agora estou 
recebendo, sem falsa modéstia, um reconhecimento da espe-
cialidade oftalmológica que está me encantando. Estou sendo 
convidado para alguns projetos espetaculares de universida-
des, entidades e empresas. Por razões contratuais, não pos-
so trabalhar numa empresa de Oftalmologia por algum tempo. 
Quero ter tempo livre para mim e minha família. Quero investir 
boa parte do meu tempo em educação. Também estou disposto 
a avaliar oportunidades de investimento e voltar a lugares onde 
estive, mas agora visitando o local e não apenas restaurantes, 
hotéis e locais de congressos.

 
JOtA ZERO: Para terminar, conte casos pitorescos que pre-
senciou

nelson Marques: É nos Congressos que nossa parceria 
com o médico torna-se mais visível, mas ainda existem alguns 
que acham que Congresso é só para festejar. Então o sujeito 
chega no estande e pergunta: onde é a festa de vocês? Isto 
ocorre em praticamente todos os Congressos. Já houve épo-
ca em que havia muita festa, hoje tudo isto é regulamentado, 
existem normas. Há um novo componente que surgiu na in-
dústria, o compliance, ou seja, regras para determinar a ma-
neira certa de fazer a coisa certa. No Brasil, é traduzido como 
“conformidade”. As indústrias farmacêuticas, de maneira geral, 
criaram departamentos para assegurar que esses procedimen-
tos sejam seguidos. Certa vez, estava discutindo isto com um 
professor universitário, a gente estava falando de um estudo, 
que eu não me lembro mais sobre o que era e usei a palavra 
compliance e ele me perguntou o que era isto. Expliquei mais 
ou menos como estou explicando e ele falou: “aqui, quem faz o 
compliance sou eu”. Em outra ocasião, durante uma  Academia 
Americana, havia uma visita de médicos à sede da companhia 
em que eu trabalhava. Estávamos num bar de música country, 
num grupo de cinco ou seis e um deles percebeu que havia 
outro convidado, que depois viemos a saber que era um médico 
alemão que supostamente estaria olhando de forma desrespei-
tosa para a senhora de um deles. O sujeito estava olhando para 
aquela senhora de uma maneira insistente, de uma maneira 
chata. Aí, dentro do critério de prestação de serviço da Indús-
tria, alguém perguntou: Nelson, o que você vai fazer? A primeira 
reação foi dizer que eu não iria fazer nada, já que a mulher 
não era minha. Mas, em seguida, depois de alguma discussão, 
surgiu o plano: compramos uma jarra grande de cerveja que 
eu carreguei e, quando chegamos perto do sujeito, um médico 
fingiu que tropeçou, segurou meu braço e virei toda a cerveja 
no alemão inconveniente. O indivíduo começou a reclamar e, 
então, falei para ele: acho bom sair daqui por que tem um ma-
rido ciumento que vem te procurar por que você está olhando 
de forma insistente para a moça que está ali. Ele ficou confuso, 
já que não falava bem inglês e perguntou se este tinha sido o 
motivo do banho de cerveja. Respondi que não, que havia sido 
acidente. Ele saiu do lugar, todo molhado. 
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S
e existe uma palavra que quero 
compartilhar com todos os meus 
amigos da Oftalmologia brasileira, 
a palavra é inovação. Acredito que 

a América Latina é uma região onde a In-
dústria tem muitas condições para inovar 
em diversos níveis: no portfólio de produ-
tos, nos produtos propriamente ditos e nos 
processos de educação de maneira mais 
ampla. É isto que a Allergan fez no passa-
do, faz no presente e, garanto, continuará a 
fazer no futuro”.

Esta é a declaração de fé de Mauro 
Naddeo, novo presidente da Allergan na 

América Latina e vice-
-presidente corporativo da 
empresa, em substituição 
a Nelson Marques. Argen-
tino de nascimento, teve 
sua primeira experiência 
no Brasil em 2001, quan-
do chegou ao País como 
responsável pela unidade 
de negócios de Oftalmo-
logia da empresa, na qual 
havia começado em 1994. 

“Posso dizer que minha 
carreira tomou novo rumo 
a partir da minha chegada 
ao Brasil, a partir de meu 
contato com o tamanho e 
a complexidade do merca-
do brasileiro”, declara.

Em 2003, Naddeo tornou-se respon-
sável pela unidade de Oftalmologia para 
a região, momento que coincidiu com 
mudanças estruturais na Allergan, com o 
desenvolvimento de novos projetos não só 
no País como em toda a América Latina. 
No ano seguinte aceitou nova posição no 
México, onde assumiu a direção geral da 
Allergan naquele país e manteve a respon-
sabilidade pelo continente.

Em 2012 foi transferido para a matriz 
da companhia, em Irvine onde, pela primei-
ra vez, afastou-se da Oftalmologia e passou 
a cuidar do marketing global para produtos 
dermatológicos da Allergan. Finalmente, 
em dezembro de 2013 foi convidado para 
retornar para a o Brasil e para a América 
Latina, para substituir Nelson Marques.

O forte da empresa continuará sen-
do a inovação, já que, proporcionalmente, 

A palavra chave é inovação
somos uma das companhias que mais in-
vestem em pesquisa e desenvolvimento. 
O que tem o Brasil a ver com isto? Por 
ser um país tão competitivo e por ser um 
dos maiores mercados emergentes da Al-
lergan, o Brasil recebe muita atenção por 
parte da corporação. Toda inovação surgi-
da em qualquer quadrante, é logo trazida 
para o Brasil”, afirma Naddeo.

Como exemplo da preocupação da 
empresa com a inovação, cita o caso do 
Ozurdex, dexametasona intravítrea que 
será lançado no Brasil em 2014 com 
indicações na área de retina. Cita tam-
bém o exemplo do Zypred, combinação 
de antibiótico e corticoide desenvolvido 
especificamente para o mercado latino-
americano.

“Cuidamos do desenvolvimento, fize-
mos a pesquisa clínica no Brasil e na Amé-
rica Latina, produzimos o medicamento no 
Brasil e o exportamos, numa demonstra-
ção de nosso compromisso com a inova-
ção, que vai continuar cada vez mais forte”, 
garante o novo presidente da Allergan na 
América Latina.

Ao falar do continente, Naddeo vê 
grandes semelhanças nas realidades e nos 
problemas da América Latina, apesar das 
diferenças econômicas, sociais e culturais 
existentes entre os vários países.

Para ele, de forma geral o portfólio de 
produtos é muito similar, as doenças e ne-
cessidades dos pacientes são similares, as 
necessidades de desenvolvimento contí-
nuo, educação médica continuada tam-
bém, da mesma forma que os problemas 
que a saúde pública enfrenta da Patagônia 
ao rio Grande.

“A empresa tem muita tradição no Bra-
sil. Acredito que ela representa de forma 
marcante a ideia de inovação e, para isso, 
fazemos questão de continuar trazendo as 
melhores pessoas para cuidar do relacio-
namento com os nossos médicos, nossos 
clientes, nossos amigos, trazendo os me-
lhores produtos que beneficiarão mais 
pacientes. Meu compromisso é continuar 
reforçando esta tradição da Allergan no 
Brasil, bem como em toda a região, con-
cluiu Mauro Naddeo, vice-presidente cor-
porativo e presidente na América Latina e 
da Allergan. 
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O 
eSocial (Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais 
Previdenciárias e Trabalhistas) 
é um programa do Governo Fe-
deral implantado a partir deste 

ano com a  “promessa” de simplificar a vida 
do empregador e do contador, pois  unifica o 
envio das informações relacionadas aos em-
pregados, eliminando formulários e algumas 
obrigações acessórias.  

O programa atenderá às necessidades 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) da Caixa Econômica Federal (CEF); do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e da Justiça do 
Trabalho. Sua adoção é obrigatória para as 
empresas de todos os portes, desde o em-
pregador doméstico, o Microempreendedor 
Individual (MEI), Microempresa (ME), Empre-
sa de Pequeno Porte (EPP)  até para médias 
e grandes empresas. 

Você está preparado 
para o                ?

(*) Edeno Teodoro Tostes

Os objetivos da utilização desse siste-
ma são: viabilizar a garantia dos direitos 
previdenciários e trabalhistas; simplificar o 
cumprimento de obrigações e aprimorar a 
qualidade de informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e fiscais. 

O sistema reunirá e dará quitação a di-
versas obrigações como o CAGED, a RAIS, 
a DIRF e a GFIP, que até agora são enviadas 
em momentos e em formulários distintos, te-
rão seu envio facilitado evitando papelada e 
múltiplas informações. Envolve informações 
para a Receita Federal, Ministério do Traba-
lho, INSS e Caixa Econômica Federal. Cada 
órgão envolvido acessará as informações de 
seu interesse. 

Essa centralização de informações trará 
ganhos para quem informa (empresa), pois 
reduzirá a burocracia; para quem recebe (fis-
co), pois facilitará a apuração de irregularida-
des, como erros de cálculo, desrespeito aos 
prazos ou inconsistências; e para o interessa-
do (trabalhador), que poderá ter acesso dire-
to ao saldo de seu FGTS e recolhimento das 
contribuições previdenciárias, dando maior 
segurança para todas as partes. 

As atividades afetadas são, dentre ou-
tras: cadastramento, admissão, demissão e 
afastamento de trabalhadores, aviso prévio, 
férias, comunicação de acidente de trabalho, 
mudança de salário, obrigações de medicina 
do trabalho, folha de pagamento, ações judi-
ciais trabalhistas, retenções de contribuições 
previdenciárias, imposto de renda retido na 
fonte, informações sobre FGTS e envolve di-
versas áreas da empresa: contábil, societária, 
fiscal, trabalhista, tecnológica e medicina do 
trabalho. Por isso, é importante que o próprio 
médico (empresário) entenda o impacto da 
mudança e envolva todos os responsáveis 
pelas informações. Se for necessário, deve  
realizar treinamentos e revisar as rotinas de 
trabalho e também a maneira como os dados 
circulam dentro da empresa.

Edeno Teodoro Tostes
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tantes do Simples Nacional, Micro Empreen-
dedor Individual (MEI), contribuinte individual 
equiparado à empresa e outros equiparados 
a empresa ou a empregador; a.4) até 31 de 
janeiro de 2015 para os órgãos da adminis-
tração direta, autarquias e fundações de to-
dos os entes da Federação (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios);

b) para eventos não periódicos a partir 
da inclusão dos eventos iniciais no eSocial, 
quando do seu fato gerador;

c) para eventos mensais de folha de pa-
gamento e encargos trabalhistas: c.1) a partir 
da competência maio/2014 para produtor 
rural pessoa física e segurado especial; c.2) 
a partir da competência julho/2014 para 
empresas tributadas pelo lucro real; c.3) a 
partir da competência novembro/2014 para 
as empresas tributadas pelo lucro presumi-
do, entidades imunes e isentas e optantes 
do Simples Nacional, Micro Empreendedor 
Individual (MEI), contribuinte individual equi-
parado a empresa e outros equiparados a 
empresa ou a empregador; c.4) a partir da 
competência janeiro/2015 para os órgãos 
da administração direta, autarquias e funda-
ções de todos os entes da Federação.

A transmissão do eSocial substituirá as 
informações referentes ao FGTS prestadas 
por meio da GFIP/SEFIP a partir das seguin-
tes competências: a) maio/2014 para o pro-
dutor rural pessoa física e segurado especial; 
b) novembro/2014 para empresas tributa-
das pelo lucro real; c) janeiro/2015 para as 
empresas tributadas pelo lucro presumido, 
entidades imunes e isentas e optantes do 
Simples Nacional, Micro Empreendedor Indi-
vidual (MEI), contribuinte individual equipara-
do a empresa, outros equiparados a empresa 
ou a empregador e os órgãos da administra-
ção direta, autarquias e fundações dos entes 
da Federação.

O e-Social não altera nenhuma legislação, 
apenas muda a forma de envio e apresenta-
ção dos dados, mas a fiscalização é on-line, 
não dependendo de solicitação de qualquer 
documentação pelo fiscal, por isso,  a empre-
sa que não se adequar ao sistema, sofrerá 
automaticamente  as punições já previstas 
nas legislações fiscais, tributárias, previden-
ciárias e trabalhistas. 

O novo leiaute consta no Manual de 
Orientação do eSocial - versão 1.1, que está 
disponível na Internet, no endereço eletrô-
nico www.esocial.gov.br e www.caixa.gov.br, 
opção “download”. 

www.esocial.gov.br (*) Edeno Teodoro Tostes
 Diretor superintendente da 
 Somed Contabilidade Especializada Ltda.
 edeno@somed.com.br

 
Sua empresa está preparada para 

cumprir a legislação integralmente? 
 
Se ainda não está, prepare-se:
• Providenciando para que as informa-

ções de cadastro de seus empregados este-
jam em ordem;

• Contratando softawe de folha de paga-
mento compatível com o WebServices;

• Fornecendo tempestivamente os dados 
corretos para alimentação do Sistema; e

Treinando os profissionais para o manu-
seio do Sistema.

Nesse primeiro ano de implantação o e-
-Social suprimirá apenas a GFIP. As demais 
declarações: DIRF, RAIS, CAGED e outras 
informações acessórias serão substituídas a 
partir de janeiro de 2015, quanto será tam-
bém  implantado o módulo da reclamatória 
trabalhista. 

 
prazo de Entrega das Informações
 
A Caixa Econômica Federal  divulgou por 

meio da Circular CEF nº 642/2014, de 07 
de janeiro de 2014, o novo leiaute (versão 
1.1) do Sistema de Escrituração Fiscal Digi-
tal das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (eSocial) e estabeleceu o prazo 
de entrega das informações, em relação aos 
eventos aplicáveis ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS).

A transmissão das informações deverá 
ocorrer até o dia 7 do mês seguinte ao de 
referência, sendo antecipado o vencimento 
para o primeiro dia útil quando não houver 
expediente bancário.

Deverão ser observados os seguintes 
prazos para transmissão dos arquivos:

a) para tabelas e eventos iniciais: a.1) até 
30 de abril de 2014 para produtor rural pes-
soa física e segurado especial; a.2) até 30 
de junho de 2014 para empresas tributadas 
pelo lucro real; a.3) até 30 de novembro de 
2014 para as empresas tributadas pelo lucro 
presumido, entidades imunes e isentas e op-

O e-Social não 
altera nenhuma 
legislação, 
apenas muda a 
forma de envio e 
apresentação 
dos dados
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A 
compreensão de que a Ortóptica 
se apresenta como um legítimo 
campo de conhecimento e pesqui-
sa permite refletir sobre as diversas 

atuações dos ortoptistas. Do trabalho clíni-
co, em parceria com o médico oftalmologis-
ta, passando pela reabilitação visual e pelos 
atendimentos no nível de atenção primária, 
observa-se que a função exercida por esse 
profissional atende positivamente a diferen-
tes cenários da sociedade.

Na reflexão proposta com esse artigo, o 
foco de observação é direcionado para o tra-
balho realizado no nível de atenção primária, 
ou seja, o nível de promoção da saúde visual. 
Para exemplificar tal atuação, cabe narrar a 
experiência em duas importantes campanhas 
de promoção da saúde, realizadas na cidade 
do Rio de Janeiro, que contaram com ortop-
tistas em seu quadro de colaboradores: Movi-
mento Lions Matheus pra Sempre e Special 
Olympics Brasil.

O Movimento Lions Matheus pra Sempre, 
iniciado em 2005, é uma parceria do Lions 
Club Internacional com o Grupo Matheus 
pra Sempre, e visa promover campanhas de 
conscientização e feiras de saúde. Esse movi-
mento contempla profissionais de diferentes 
áreas para a orientação da população local: 
médicos, dentistas, advogados, educado-
res, entre outros. Os ortoptistas compõem o 

A Ortóptica em campanhas 
de promoção da saúde visual

quadro de profissionais para a elaboração de 
estratégias de promoção da saúde ocular, tal 
qual o ocorrido na última edição, realizada em 
07 de dezembro de 2013.

O local escolhido para a última interven-
ção foi a Capela São José, na Praça da Ban-
deira, região da popularmente conhecida Vila 
Mimosa, local carente da cidade marcado 
pela presença de prostituição. A Capela São 
José chama a atenção por ser a única capela 
do Brasil totalmente grafitada e, por isso, re-
ceber turistas de diversas partes.

A intervenção elaborada pelos ortoptistas 
Helder Carvalho e Eliane Nogueira, profes-
sores do Curso de Ortóptica do Uni-IBMR, 
contou também com a colaboração dos aca-

Assistindo o filme 3D na Capela São José

Ortoptistas 
Eliane Nogueira e 
Helder Carvalho, 
acadêmicos Priscilla 
Domingues e 
Mauro Silva e a 
presidente Mônica 
Vasconcelos, 
responsável pelo 
Movimento Lions 
Matheus pra 
Sempre

Ortoptista Eliane Nogueira durante teste 
de acuidade visual para perto

Ortoptista Helder Carvalho 
e Eliane Nogueira durante 
exame de motilidade 
ocular
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dêmicos Priscilla Domingues e Mauro Silva.  
A estratégia traçada foi a de permear exames 
de triagem visual com atividades lúdicas, num 
ambiente de acolhida, característico das cam-
panhas de promoção da saúde.

Foram realizados testes de acuidade vi-
sual, de motilidade ocular e de estereopsia, 
cujos dados encontram-se em análise. Após 
a triagem, os pacientes receberam orientação 
adequada sobre sua condição visual e foram 
direcionados para postos de atendimento 
médico oftalmológico gratuito ou de custo 
acessível. Após a orientação dada pelos or-
toptistas e acadêmicos, os pacientes foram 
convidados a participar de uma sessão de 
cinema 3D, que resultou em momentos de 
alegria e diversão. 

Cabe ressaltar que é significativo o fato 
de que, numa área localizada no centro da 
cidade do Rio de Janeiro, ainda existam ca-
sos de ambliopia, estrabismo, anisometropia, 
catarata, entre outras patologias, desprovidos 
de orientação adequada. Nesse contexto, 
é visível o importante papel das campanhas 
de promoção da saúde e da colaboração dos 
ortoptistas nesses projetos interdisciplinares.

A segunda campanha a ser mencionada, 
Special Olympics Brasil, também faz parte 
de uma colaboração com o Lions Club Inter-
nacional, e contou com os eventos internos 

“Audição Saudável”, “Sorrisos Especiais” e 
“Abrindo Seus Olhos”, este último em par-
ceria com empresas do ramo oftalmológico: 
Safilo (armações), Di Occhio (ótica) e Essilor 
(lentes), além da parceria com a Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia (SBO), representa-
da por presidente Marcus Safady.  O intuito 
desse projeto é oferecer treinamento espor-
tivo e atendimento a pessoas com diferentes 
capacidades intelectuais, oferecendo a possi-
bilidade de uma melhor qualidade de vida aos 
atletas, amigos e familiares. O evento ocorreu 
em 14 e 15 de dezembro de 2013.

Os ortoptistas Eliane Nogueira e Helder 
Carvalho estiveram novamente presentes 
à convite da Gerente de Comunicação da 
Essilor, Eneida Ribas, e da equipe do Lions 
Club. As ações realizadas pelos ortoptistas 
consistiram em teste de acuidade visual, exa-
me de motilidade ocular e orientação duran-
te o processo de triagem visual. Em seguida, 
os atletas foram encaminhados para exame 
oftalmológico e, depois disso, escolheram a 
armação na qual foram confeccionados seus 
óculos, quando necessário. 

O processo de tomada de medidas, surfa-
çagem e montagem das lentes foi executado 
no mesmo dia da avaliação, sob supervisão do 
ótico Davi Rodrigues, de técnicos e consul-
tores da Essilor. Dessa forma, o atleta pas-
sava por todos os passos do atendimento de 
rotina: acuidade visual, exame de motilidade 
ocular, refração, exame clínico oftalmológico 
e confecção dos óculos.

O evento estreitou parcerias, aproximou 
profissionais e, sobretudo, revelou que o tra-
balho em equipe interdisciplinar colabora, de 
fato, com a melhora na qualidade de vida dos 
atletas. A Ortóptica, nesse contexto, mostrou-
-se como engrenagem fundamental para 
contribuir com o trabalho de toda a equipe 
e, sobretudo, para solidificar sua atuação na 
vertente de atenção primária à saúde visual.

Entrega dos óculos: ao fundo, à 
esquerda, o ótico Davi Rodrigues, à 
frente, a gerente de Comunicação da 
Essilor, Eneida Ribas

Encerramento do Evento Special Olympics Brasil 

Marcus Safady, Presidente da SBO, 
Helder Carvalho e Eliane Rodrigues

Acadêmicos Mauro Silva 
e Priscilla Domingues 
durante triagem visual

As ações 
realizadas pelos 
ortoptistas 
consistiram em 
teste de acuidade 
visual, exame de 
motilidade ocular 
e orientação 
durante o 
processo de 
triagem visual
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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 Vendo Faco Universal 2 em perfei-
to estado de funcionamento, revisa-
do recentemente, com caneta, quatro 
ponteiras, duas vias autoclaváveis 
novas por R$18.000,00. Contatos 
pelos telefones (62) 9192-2495 
ou (62) 3353-1963 ou pelo e-mail 
thaiscapel@yahoo.com

n Vendo equipamento Accrus/Alcon 
(semi novo) completo, com fonte por 
R$ 90.000,00. Contatos pelo telefo-
ne (31) 2531-0999 ou 0966 com Sr. 
Nilcemar ou pelo e-mail adm;smob@
gmail.com

n Vende-se refrator Bausch & Lomb 
(R$ 5.000); ceratômetro Bausch & 
Lomb (R$ 2.500); projetor Baus-
ch & Lomb (R$ 2.000); lâmpada de 
fenda Topcon (R$ 8.000); tonômetro 
HS R$ 2.000); Lente Goldman de 3 
espelhos (R$ 450); lente Goldman 
um espelho (R$ 250); lensômetro 
RB (R$ 1.000); coluna TS IV Xenô-
nio (R$ 4.000); oftalmoscópio W-A 
(R$ 1.500,00); retinoscópio Bausch 
& Lomb (R$ 1.500); fonte regulada 
Toptronix (R$ 1.500); caddeira Alls 
(R$ 700); coagulador diatérmico (R$ 
800); lanterna UV (R$ 200); mesa 
Adaga (R$ 300); cautério a pilha (R$ 
120); caixa de catarata (R$ 1.500); 
caixa ceratotonia radial (R$ 500); 
caixa de transplante de córneas (R$ 
3.000). Consultório (clínica popular) 
completo. Vendo conjunto todo. Tratar 

n Hospital da Visão de Passo Fun-
do (RS) oferece oportunidade para 
novos sócios, de preferência colegas 
das subespecialidades de plástica 
ocular/vias lacrimais e oftalmope-
diatria e estrabismo. A cidade é polo 
regional de saúde para o norte do Es-
tado e conta com duas faculdades de 
medicina e residência em Oftalmolo-
gia, excelentes colégios e faculdades 
e voos diários para São Paulo e Porto 
Alegre. Maiores informações com 
Sra. Alessandra pelo telefone (54) 
2103-0303 ou pelo e-mail adm@
hospitaldavisao.med.br

n Instituto Oftalmológico Accioly de 
Gusmão, em Santos (SP), amplia 
seu corpo clínico e abre vaga para 
médico oftalmologista para atendi-
mento clínico, exames diagnósticos 
e cirurgias. Equipe com sete médi-
cos, infraestrutura, com consultórios, 
centro diagnóstico e centro cirúrgico 
próprio. Tratar com Sra. Márcia no te-
lefone (13) 99702-6860 ou pelo e-
-mail oftalmossv@gmail.com

OPORTUNIDADES

EQUIPAMENTOS
OFERECIDOS

pelo telefone (15) 98115-1308 ou 
pelo e-mail c.tavares@yahoo.com.br 

n Vende-se consultório oftalmológi-
co completo localizado em shopping 
de São Paulo (SP). Contatos com 
a Dra. Andréa pelo e-mail deamu-
nemoro@hotmail.com ou com Dra. 
Cássia pelo e-mail cassicianflone@
hotmail.com ou pelo telefone (11) 
3033-5969.
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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

 
 
MARçO
 
13 e 14 31ª Jornada de Oftalmologia do 
 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Local: Auditório José Baldi - 
 Hospital de Clínicas de Porto Alegre
 Informações: Tel.: (44) 3262-2061

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

27 a 29 7° Congreso Internacional de Cirurgía Refractiva,  
Catarata y Glaucoma

 Local: Centro de Convenciones do Hotel Los Delfines - Lima - Peru
 Informações: Site: http://www.spo.org.pe

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

 VI Fórum da Sociedade Brasileira de Catarata e
 Cirurgia Refrativa para Residentes
 Local: Centro de Convenções Sulamérica
 Rio de Janeiro - RJ
 Informações: Site: http://www.cataratarefrativa2014.com.br/
 
02 a 06 XXX Congresso Internacional de Oftalmologia
 29º Congresso da Academia de Oftalmologia 
 da Asia-Pacifico
 118º Encontro Annual da Sociedade Japonesa 
 de Oftalmologia
 Local: Tóquio - Japão
 Informações: site: www.woc2014.org

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/

20142014
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Maio

16 e 17  10ª Jornada de Atualização em Oftalmologia do CLIHON
 Local: Ibis Hotel - Feira de Santana - BA
 Informações: Tel. (75) 2102-2000

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 

28 a 31 XXI Simpósio Internacional de Atualização em Oftalmologia 
da Santa Casa de São Paulo

 Local: Centro de Convenções do Clube A Hebraica - São Paulo - SP
 Informações: JDE Eventos - tels.: (11) 5084-5284 / 5084-9174
 Site: www.oftalmosantacasa.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

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

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 
 Informações: Local: Rio de Janeiro (RJ)

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

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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20152015

Maio
14 a 16 XVI Simpósio Internacional da Sociedade 
 Brasileira de Glaucoma
 Local: Goiânia-GO
 Informações: email: sbglaucoma@sbglaucoma.com
 Site: www.sbglaucoma.com

21 a 23 XXII Congresso Internacional de Oculoplástica
 Local: Rio de Janeiro - RJ

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. 

Agosto
04 a 08 XXXI Congresso Pan-Americano de Oftalmologia
 Local: Bogotá - Colômbia
 Informações: Site: panamericano2015.socoftal.com

Setembro
02 a 05 XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
 Local: Florianópolis - Santa Catarina

VANTAGENS DO ASSOCIADO

www.anuidadecbo.com.br/2014

Associe-se hoje mesmo e 
realize o pagamento com 
desconto promocional

Agir em conjunto potencializa o êxito em 
diversas áreas de atividades.

Filie-se ao CBO e contribua para o fortalecimento de nossa entidade. 

Milton Ruiz Alves
Presidente

Renato Ambrósio Júnior
Vice-Presidente

Keila Monteiro de Carvalho
Secretária-Geral

Leonardo Mariano Reis
1º Secretário

Mauro Nishi
Tesoureiro

Diretoria CBO gestão 2013-2015
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Lançamento no Brasil!

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

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

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

Indicado para usuários de lentes de contato 1

Alta capacidade de retenção de água2,3

Conforto prolongadoHidratação prolongada
Muco-adesivo2,4

Impede a visão turva
Visco-elástico4

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

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

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Divisão GENOM

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

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