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Portanto, ao recomendar lentes de contato aos seus 
pacientes, lembre-se de que quanto mais frequente o 
descarte, melhor. Considere 1-DAY ACUVUE TRUEYE® 
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Oftalmologia em Notícias

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

A Palavra do Presidente

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 
1988, para que toda a população brasileira pudesse ter acesso ao atendimen-
to público de saúde. 

O Programa Saúde da Família (PSF) foi criado pelo Ministério da Saúde, em 
parceria com os municípios, em 1994, com a finalidade de ampliar e melhorar a 
qualidade do atendimento da atenção básica em saúde. 

Em 1998, o CBO implantou o Programa Nacional de Prevenção à Cegueira e 
Reabilitação Visual “Veja Bem Brasil” direcionado às crianças e idosos. De 1999 a 
2003, o Programa ocorreu com o nome Campanha Nacional de Prevenção à Ce-
gueira e Reabilitação Visual “Olho no Olho”. 

Em 2007, foi criado o Programa Olhar Brasil com o objetivo de identificar 
problemas visuais em alunos matriculados na rede pública de ensino fundamental, 
na população acima de 60 anos de idade e em cidadãos de qualquer idade, que esti-
vessem frequentando os cursos do projeto Brasil Alfabetizado. 

Em 2008, no 3º Fórum Nacional de Saúde Ocular que o CBO realizou no Se-
nado Federal em Brasília, houve o lançamento do Programa Nacional de Atenção 
em Oftalmologia, e das Portarias 288 e 957, que instituíram as ações do Ministério 
da Saúde para a Saúde Ocular. 

Com a participação e a disposição dos médicos oftalmologistas em contribuir 
para a solução dos problemas oculares do Povo brasileiro, no biênio 2013-2014, 
finalmente, o Programa Olhar Brasil, apresentou bons resultados. Ressalta-se que a 
implementação dos Projetos de Catarata e as Campanhas Nacionais de Prevenção 
da Cegueira pelo CBO, em parceria com o Ministério da Saúde, viabilizaram a rea-
lização de cirurgias de catarata, pelo SUS e contribuíram para a redução da cegueira 
por glaucoma e por doenças da retina, como a retinopatia diabética e a degeneração 
macular relacionada à idade.

No entanto, o subfinanciamento e a falta de gestão responsável na área da Saúde 
Ocular têm sido responsabilizados pelos 2.667.023 brasileiros que hoje sofrem com 
perda visual devido a erro de refração não corrigido. Destes, 253.497 têm idade 
entre 5-15 anos, 552.644 entre 16-39 anos, 450.063 entre 40-49 anos e 1.410.819 
com 50 anos ou mais. E o pior, alguns setores do governo defendem de forma equi-
vocada  que o SUS deva  rebaixar o nível dos profissionais e das práticas médicas 
oferecidas para enfrentar desafios,  como o da perda visual por erro de refração não 
corrigido. 

No entanto, o CBO cumprindo sua missão de contribuir permanentemente para 
a melhoria da saúde ocular, especialmente focado em diminuir este déficit social de 
desassistidos, no último 07 de maio, protocolou junto ao Ministério da Saúde o 
Documento “Mais Acesso à Saúde Ocular”. O conjunto de suas ações objetiva a 
expansão do SUS na área da Saúde Ocular. 

O CBO insiste que o médico oftalmologista deva ser inserido dentro do atendi-
mento de Atenção Básica. O Médico Oftalmologista com sua formação de primei-
ríssima qualidade, inclusive na preocupação social, é o profissional indicado para se 
responsabilizar pela Atenção Primária à Saúde Ocular e Visual.

O CBO insiste 
que o médico 
oftalmologista deva 
ser inserido dentro 
do atendimento de 
Atenção Básica

A Palavra do Presidente
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CBO reafirma ao ministro da Saúde: 

A 
assistência oftalmológica faz par-
te e precisa continuar a ser parte 
integrante da Atenção Básica.

Esta foi a mensagem que o 
presidente do CBO, Milton Ruiz 

Alves, levou ao ministro da Saúde, Arthur 
Chioro, em audiência realizada na noite de 
04 de junho, na qual lideranças da Federação 
Nacional dos Médicos (FENAM) apresenta-
ram várias reivindicações, críticas e sugestões 
ao Ministério.

A audiência ocorreu no gabinete do Minis-
tro e reuniu mais de 30 médicos entre presi-
dentes de sindicatos, integrantes da diretoria 
da FENAM, presidentes de sociedades de es-
pecialidades e parlamentares. De acordo com 

refração é tarefa do 
Médico Oftalmologista

a FENAM, o encontro fez parte da agenda 
da entidade “na busca para consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo ainda 
havendo o conflito com relação ao Programa 
Mais Médicos.”

Entre os pontos discutidos estiveram a cri-
se dos hospitais federais no Rio de Janeiro, 
o retorno da Gratificação de Desempenho da 
Carreira da Previdência, da Saúde e do Traba-
lho (GDPST) aos médicos federais, a atuação 
do Ministério e da Agência Nacional de Saú-
de Suplementar em relação ao projeto do PL 
6964 (que prevê a contratualização das rela-
ções entre médicos e as empresas de con-
vênios) e a atuação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH).
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Os médicos 
oftalmologistas estão 
dispostos a colaborar 
de todas as formas 
possíveis para superar 
todos os problemas 
existentes, desde que 
o Ministério da Saúde 
aja com determinação, 
transparência e 
propriedade.
 Milton Ruiz Alves

Oftalmologia

Na avaliação de Milton Ruiz Alves, a au-
diência com o ministro Chioro e seus princi-
pais auxiliares foi positiva, já que foi a primeira 
vez, desde sua posse, que pôde ouvir pesso-
almente toda a preocupação da Especialida-
de com a relutância demonstrada por vários 
representantes do ministério em tratarem a 
Oftalmologia como parte da Atenção Básica.

“Ouvimos constantemente pessoas do 
Ministério dizendo publicamente que em São 
Paulo uma consulta para de refração demora 
180 dias e que no Rio de Janeiro mais ainda e 
que outras capitais também apresentam esta-
tísticas igualmente sombrias, mas nunca ouvi-
mos nenhuma delas admitir que isto se deve à 
política de saúde ocular adotada pelo Ministé-
rio da Saúde e que a solução inclui o médico 
oftalmologista integrado à Atenção Básica de 
forma sistemática e consistente. E foi esta mi-
nha principal mensagem ao ministro Chioro”, 
afirmou o presidente do CBO.

Milton Ruiz Alves afirmou que deixou bem 
claro ao ministro e a seus auxiliares diretos 
que é na Atenção Básica que está o grande 
gargalo da saúde ocular no Brasil. E que os 
médicos oftalmologistas estão dispostos a 

colaborar de todas as formas possíveis para 
superar todos os problemas existentes, desde 
que o Ministério da Saúde aja com determina-
ção, transparência e propriedade.

O presidente do CBO também cobrou às 
autoridades da saúde resposta ao “Projeto 
Mais Saúde Ocular”, elaborado pela entidade 
e protocolado em 07 de maio na recepção de 
documentos do Ministério.

“Recebemos a resposta que o ministé-
rio e a Secretaria de Atenção à Saúde, área 
à qual esta afeta a Atenção Básica, estão 
de portas escancaradas para o diálogo com 
o CBO. Vamos cobrar esta disposição e em 
breve voltaremos ao ministério para cobrar 
mais transparência e mostrar que os médicos 
oftalmologistas do Brasil querem colaborar. 
Temos condições de dar treinamento e as-
sistência aos pediatras, enfermeiros,  médi-
cos e profissionais de saúde para realizarem 
triagem visual e identificarem casos que exi-
gem o referenciamento ao Especialista. Mas 
sempre deixamos claro que a refração é tarefa 
do Médico Oftalmologista, não por corporati-
vismo, mas para dar à população brasileira a 
Medicina e a Assistência que precisa e mere-
ce”, concluiu o presidente do CBO, Milton Ruiz 
Alves.

A Federação Nacional dos Médicos (Fenam), entidade que representa os 53 sindicatos médicos 
em todo o país, tem empreendido esforços para que as Sociedades de Especialidades possam 
se fortalecer e serem ouvidas em seus pleitos juntos aos órgãos estatais e não governamentais. 

Convidamos algumas para serem parte de Comissões dentro da Fenam, como a de Saúde Suple-
mentar, de Assuntos Políticos e as de Especialidade propriamente ditas. Nisso, incluímos o Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia, entidade associativa oficial da Especialidade no País. E sem perder 
tempo, já levamos o CBO à reunião com o atual Ministro da Saúde, Arthur Chioro dos Reis, para 
que os oftalmologistas pudessem apresentar o projeto de ampliação do atendimento de consul-
tas, exames e cirurgias no SUS. Ademais, foi extremamente importante que o CBO apresentasse 
suas preocupações com relação ao atendimento primário na saúde ocular e o futuro do Brasil.  
Para a Fenam, a garantia de um atendimento de excelência para a população e a defesa do trabalho 
do oftalmologista brasileiro é uma prioridade. A FENAM não medirá esforços nessa luta e comba-
terá frontalmente qualquer iniciativa que não venha nessa direção. Afinal, a Oftalmologia brasileira 
é referência no planeta e como tal deve ser respeitada e levada com dignidade a toda a população. 

Geraldo Ferreira - Presidente da FENAM
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Conquistas e projetos: 
presente e futuro do CFM

A 
Lei 13.003/2014 é motivo de 
comemorações, pois oferece o 
escopo legal que obriga as ope-
radoras a estabelecerem contra-
tos com os seus prestadores de 

serviço com a previsão de índices de reajus-
te e sua periodicidade de aplicação sobre os 
valores dos honorários de consultas e proce-
dimentos. A regra empodera os médicos nas 
negociações, que até então estavam subme-
tidas a uma queda de braço desigual, onde os 
empresários jogavam pesado. 

Esse ganho, que deve reequilibrar as re-
lações entre as operadoras e os médicos, re-
sultou de uma incansável luta, na qual ocor-
reram nove grandes mobilizações nacionais 
e a categoria demonstrou seu empenho, ao 
unir forças para pressionar os parlamentares 
em prol do projeto que resultou na Lei recém 
sancionada. Os médicos brasileiros merecem 
os parabéns, pois a cada dia comprovam sua 
maturidade política em ações como essa. 

Contudo, é importante que as entidades, os 
médicos e a sociedade se mantenham em aler-
ta. Diante do desconforto das operadoras que 
alardeiam prejuízos iminentes, os  consumido-
res e profissionais devem defender a correta 
aplicação da regra, pois seu descumprimento 
trará danos a mais de 50 milhões de brasileiros 
que pagam para ter a cobertura assistencial ou 
trabalham para os planos de saúde. 

Saliente-se que estamos diante de uma 
luta que continua, pois não se pode ignorar 
que bilhões de reais estão em jogo e que, infe-
lizmente para alguns, cifrões valem mais que 
vidas e a saúde. 

Finalmente, aproveito para lembrar outras 
prioridades que o CFM tem pela frente, as 
quais nortearão as futuras ações da entidade. 

Na saúde suplementar, além de cuidar da boa 
aplicação da Lei 13.003, é necessário recu-
perar as perdas acumuladas ao longo de mais 
de uma década (em torno de 120%) e acabar 
de vez com a interferência antiética das ope-
radoras na autonomia dos médicos.

Na âmbito da rede pública, é fundamental 
buscar a valorização dos médicos e melhora 
da qualidade das condições de trabalho e de 
atendimento. Neste escopo, a criação de uma 
carreira de Estado para a categoria dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS) catalisa nos-
sas expectativas e traz os esperados avanços 
para a Medicina e a população. 

É evidente que ao alcançarmos este pleito, 
com a oferta de condições para os médicos 
similares aos membros das carreiras do Ju-
diciário e do Ministério Público, trará ganhos 
coletivos. A oferta de remuneração adequada, 
apoio de equipe multidisciplinar, de perspec-
tivas de progressão funcional e de acesso à 
programas de educação continuada atrairão 
e fixarão médicos em áreas consideradas de 
difícil provimento. 

De forma complementar, a obrigação do Es-
tado de oferecer a estrutura física e de recursos 
humanos para que o atendimento se materialize 
fará com que a criação dessa carreira seja um 
marco fundamental na trajetória do SUS. Para 
muitos, falamos de sonhos e utopias. No enten-
dimento do CFM, tratamos de realidades pos-
síveis, com união, empenho e mobilização. Por 
isso, contamos com o apoio e contribuição de 
cada colega e cidadão que ainda acredita e tem 
folego para lutar por dias melhores. 

(*) Roberto Luiz d’Avila

Dia 24 de junho de 2014 é uma data que entra para a história da Medicina brasileira. Com 
a sanção da Lei 13.003, que estabelece critérios para reajustes de honorários médicos pagos 
pelos planos de saúde, nossa categoria viu tornar realidade uma de suas reivindicações mais 
antigas. Essa vitória coroa o empenho da atual gestão do Conselho Federal de Medicina (CFM), 
que em parceria com outras entidades – inclusive o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
– tem demonstrado seu compromisso com os colegas, a profissão e a sociedade

(*) Roberto Luiz d’Ávila, 
 presidente do Conselho Federal de Medicina

Roberto Luiz d’Ávila
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E
m 24 de junho foi sancionada 
a Lei nº 13.003/14 que tor-
na obrigatória a existência de 
contratos escritos entre as 
operadoras e seus prestado-

res de serviços.
Foram anos de lutas e empenho 

das entidades médicas para que o pro-
jeto fosse aprovado e se transformasse 
em lei. O Conselho Brasileiro de Of-
talmologia, as Cooperativas Estaduais 
de Serviços Administrativos em Oftal-
mologia, sua Federação e, mais tarde, 
a Comissão de Saúde Suplementar do 
CBO, sempre estiveram presentes nas 
discussões e nas mobilizações para a 
aprovação do projeto.

Para o presidente do CBO, Milton 
Ruiz Alves, a aprovação da lei é “a mais 
importante vitória política da Medicina e 
dos profissionais da saúde, que ganha 
mais importância para os médicos de-
pois da problemática aprovação da Lei 
12.842/13 (Lei do Ato Médico) e da implan-
tação do discutido “Programa Mais Médicos”.

Nelson Lousada, integrante da Comissão 
de Saúde Suplementar do CBO, emitiu a se-
guinte avaliação sobre a Lei, que entrará em 
vigor 180 dias após sua publicação, em de-
zembro de 2014.

A Comissão de Saúde Suplementar do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem a 
grata satisfação de informar a todos os oftal-
mologistas que a Presidente Dilma sancionou 
em 24/06/2014 a Lei nº 13.003 que torna 
obrigatória a existência de contratos escritos 
entre as operadoras e seus prestadores de 
serviços.

Em linhas gerais, a nova lei determina 
a definição dos direitos, obrigações e res-
ponsabilidades das partes contratantes; os 
valores dos serviços; a periodicidade anual 
dos reajustes, a serem aplicados no prazo 
improrrogável de 90 dias contado do início 
de cada ano-calendário; a possibilidade de 
intervenção da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) nas hipóteses de não ser 
observado pelas operadoras o reajuste anual; 
e o estabelecimento de prazos e procedimen-
tos para o faturamento e pagamento dos ser-
viços prestados.

Relações entre médicos e planos de saúde 
ficam mais equilibradas por lei

O descredenciamento de médicos e servi-
ços continua sendo possível, mas dependerá 
de comunicação aos consumidores com 30 
(trinta) dias de antecedência, e só será aceitá-
vel com a substituição do prestador por outro 
equivalente.

A aprovação da referida lei sem qualquer 
veto presidencial consagra a vitória dessa 
importante luta da classe médica que contou 
com a efetiva atuação do CBO e das ações 
iniciadas pelas Cooperativas Estaduais de 
Serviços Administrativos em Oftalmologia e 
por sua Federação, que por anos acompa-
nharam o projeto hoje transformado em lei, 
com o intuito de garantir aos médicos um 
contrato escrito com as operadoras de pla-
nos de saúde, e a estipulação, com clareza, 
das condições para a execução dos serviços 
prestados.

Importante salientar a decisiva contribui-
ção do assessor parlamentar, Napoleão Puen-
te de Salles, que muito auxiliou nas tratativas 
com os Deputados e Senadores em Brasília.

Nelson Louzada
Integrante da Comissão de Saúde Suplementar  
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
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erão mais duas mil apresentações 
divididas em cerca de 400 horas/

aula nas quais todos os aspectos da 
Oftalmologia atual serão expostos 

e debatidos em diferentes graus de 
detalhamento e profundidade. Somada a 
esta verdadeira maratona de transmissão 
de conhecimento, a excelente 

Programação Social foi especialmente 
planejada para favorecer o congraçamento dos 

colegas de todo o Brasil. E tudo isto tendo por cenário 
a região metropolitana do Recife/Olinda, com toda sua 
riqueza paisagística, histórica, cultural e social.

A palavra que melhor resume o XXI Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual / II Congresso de Oftalmologia da Língua 
Portuguesa é:

Está tudo pronto para o grande 
evento oftalmológico de 2014!
Está tudo pronto para o grande 
evento oftalmológico de 2014!

Imperdível!
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tes são montados para discussão de temas, 
casos e conceitos controversos, onde um 
coordenador, um apresentador e cinco expe-
rientes especialistas discutirão, concordarão 
e discordarão uns dos outros por duas horas 
de argumentação intensa, visando estimular o 
embate de ideias e opiniões, abordando as-
suntos que suscitem o questionamento diag-
nóstico e terapêutico.

Wallace Chamon
Coordenador da Comissão Científica

Gustavo Victor e Paulo Schor
Supervisores Científicos dos Painéis e Simpósios

O 
Congresso CBO 2014 é a refe-
rência em atualização médica of-
talmológica brasileira. Com mais 
de 2.000 apresentações 400 
horas de aula, o seu programa é 

dirigido para todos os oftalmologistas brasilei-
ros, desde os residentes aos subespecialistas. 
Isto se reflete nos mais de 4.000 congressis-
tas que todos os anos escolhem o congresso  
para se atualizarem. 

O programa é montado por uma comissão 
de destaque nas suas especialidades e com 
enorme experiência em ensino. O conteúdo 
programático científico é determinada pela 
comissão científica do CBO em diversas reu-
niões, com o intuito de atualizar temas básicos 
fundamentais e fomentar a saudável discus-
são científica de alto nível nas questões fron-
teiriças atuais da ciência em oftalmologia. 

A reconhecida experiência e conhecimen-
to dos mais de 30 palestrantes internacionais 
provenientes da Europa, Estados Unidos e 
América Latina, trará uma oportunidade de 
atualização insuperável. 

A qualidade dos Pôsteres e Temas livres 
demonstra a maturidade científica que o Bra-
sil vem atingindo e vale a pena ser observada.

Temos a certeza que, após a sua participa-
ção no CBO 2014, o conhecimento adquirido 
será prontamente utilizado no consultório e 
refletirá em um atendimento ainda melhor aos 
seus pacientes.

Simpósios e Painéis

Os Simpósios cobrirão, em formato de 
aulas de 10 minutos por 2 ou 4 horas, prati-
camente todos temas e conceitos atualizados 
importantes de cada subespecialidade. Todos 
os temas são pensados e discutidos exausti-
vamente para termos a certeza que os cerca 
de 50 Simpósios tenham uma cobertura am-
pla e sistematizada dos assuntos já estabele-
cidos e fundamentais para o dia a dia de um 
consultório oftalmológico. Nestes, o oftalmo-
logista terá a oportunidade de reciclar seus 
conhecimentos de maneira didática e utilizar 
esse conhecimento prontamente ao voltar 
para seu consultório. 

Os mais de 30 Painéis, formato de suces-
so nos últimos congressos, foram alterados 
este ano e estarão ainda mais dinâmicos. Es-

Wallace Chamon

Gustavo Victor Paulo Schor
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D
e 07 a 11 de abril, mais de 700 pa-
cientes participaram da ação social 
“A Visão do Meu Olhar”, realizada 
por representantes de cinco servi-
ços de atendimento de cursos de 

especialização em Oftalmologia credencia-
dos pelo CBO no Recife (PE) e coordenada 
pela Comissão Executiva do Congresso CBO 
2014. A ação contou com o apoio do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia  (CBO) e teve como 
principal objetivo aumentar a consciência da 
população sobre a importância da atenção à 
saúde ocular e dos cuidados com pacientes 
portadores de deficiência visual.

A secretária geral do CBO, Keila Monteiro 
de Carvalho, promoveu em 4 de abril uma ca-
pacitação teórica para médicos e terapêutas 
estatísticas sobre deficiência visual no Brasil 
e no mundo, as principais doenças oculares 
que causam baixa visão e métodos de avalia-
ção e conduta. Foram capacitados 15 médi-
cos que participam dos seguintes cursos de 

especialização em Oftalmologia credenciados 
pelo CBO no Recife: Fundação Altino Ventura, 
Instituto de Olhos do Recife, Universidade Fe-
deral de Pernambuco (Hospital das Clínicas), 
Hospital Santa Luzia e Serviço de Oftalmolo-
gia de Pernambuco (SEOPE).

Na semana de 7 a 11 de abril, no Centro 
Especializado em Oftalmologia da Fundação 
Altino Ventura “Menina  dos Olhos”, os mé-
dicos e terapêutas (16 profissionais entre 
psicólogos, terapeutas, psicopedagogos, tera-
peuta ocupacional, fisioterapeuta e assistente 
social), sob  a supervisão das médicas Daena 
Leal, Alessandra Carneiro, Liana Ventura e 
Maria Amélia Ribeiro, realizaram o atendimen-
to multiprofissional dos pacientes convoca-
dos.

Graças ao apoio do governo do Estado de 
Pernambuco e da Prefeitura do Recife, atra-
vés das secretarias de saúde, educação, ação 
social e justiça, os pacientes selecionados 
recebem a doação de auxílios ópticos e não 
ópticos.

Para os presidentes do Congresso CBO 
2014, Liana Ventura e Afonso Medeiros, foi 
um grande privilégio planejar e executar esta 
ação social que contou com equipe participa-
tiva e integrada com o compromisso com o 
ensino da Oftalmologia e com o paciente. Os 
resultados serão apresentados no XXI Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual / II Congresso de Oftal-
mologia de Língua Portuguesa.

“Certamente esta ação social trará grande 
impacto social na vida dos pacientes atendi-
dos, e marcará época na história dos grandes 
congressos de oftalmologia, declarou Liana 
Ventura.

Ação Social “A  Visão do meu Olhar”: 
Impacto científico e social

Participantes do projeto e pacientes

Secretária geral do CBO, Keila Monteiro e profissionais de saúde 
participantes do projeto

Liana Ventura, 
Keila Monteiro e 

Daena Leal
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O
último congresso do CBO no Recife 
ocorreu em 1999: o XXX Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia. Hoje, quin-
ze anos depois, a capital pernambuca-
na recebe o XXI Congresso Brasileiro 

de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual e 
o II Congresso de Oftalmologia de  Língua Portu-
guesa (Congresso CBO 2014), resguardando os 
encantos do passado e apresentando-se sob nova 
óptica ainda mais diversificada e atrativa.

Um dos mais representativos locais da cidade, 
o bairro do Recife Antigo, é um verdadeiro exem-
plo de revitalização, configurando-se em um amplo 
polo familiar de lazer no qual habitantes da cida-
de e turistas podem participar de várias atividades 
esportivas e culturais e visitarem locais de grande 
interesse histórico e cultural. A cidade também se 
caracteriza por abrigar um dos maiores polos gas-
tronômicos do País. 

Em termos de hospedagem, Recife também 
apresenta invejável infraestrutura. De acordo com 
a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em 
Pernambuco (ABIH-PE),  por ocasião do congres-
so, a cidade terá 15.531 leitos, quase três mil a 
mais do que o ano passado, distribuídos em 93 es-
tabelecimentos na cidade, além de outros 57 nas 
cidades vizinhas (34 em Olinda, 23 em Jaboatão 
dos Guararapes). 

Entre as muitas atrações da capital pernambu-
cana, os congressistas de outros Estados poderão 
programar suas atividades pré e pós congresso para 
visitar os seguintes pontos de referência:

Lazer, serviço, cultura, diversão e alegriaLazer, serviço, cultura, diversão e alegria
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Teatro Santa Isabel
É o primeiro e mais expressivo 
exemplar de Arquitetura Neoclássica 
em Pernambuco e um dos mais 
notáveis do País. Idealizado pelo 
engenheiro francês Louis Léger 
Vauthier, é considerado o mais belo 
edifício teatral do império. Batizado 
em homenagem à Princesa Isabel, foi 
inaugurado em 1850 e recebeu Dom 
Pedro II, Castro Alves, Tobias Barreto, 
Carlos Gomes, a Bailarina russa Ana 
Pavllowa, dentre outros. A arquitetura 
neoclássica do início do século XIX está 
aliada à modernidade, pois o teatro foi 
reformado preservando a arquitetura 
original, aliando recursos tecnológicos 
permitindo mais conforto para os 
espectadores. 

Oficina  
Francisco Brennand
O ceramista Francisco Brennand 
transformou a olaria da família em 
ateliê e museu. A visita à Oficina de 
Cerâmica Francisco Brennand oferece 
aos visitantes um rico acervo cultural 
dispondo de esculturas, pinturas e 
painéis de azulejos. Os jardins da 
Oficina foram projetados por Burle 
Marx. No local pode-se visitar também o 
showroom de Francisco Brennand, fazer 
encomendas de peças ou até mesmo 
desfrutar de um espaço muito agradável 
com lanchonete. 

Instituto  
Ricardo Brennand 
O Instituto Ricardo Brennand (IRB)   
foi fundado em 2002 pelo colecionador 
e empresário pernambucano Ricardo 
Brennand. Está sediado em complexo 
arquitetônico de estilo medieval, 
composto por três prédios: Museu 
Castelo São João, Pinacoteca e  
Galeria, circundados por um vasto 
parque. Possui uma coleção 
permanente de objetos histórico-
artísticos de diversas procedências. 
Abriga um dos maiores acervos de 
armas brancas do mundo, com mais de 
3.000 peças.

Museus e 
Monumentos

Fortes

Forte das Cinco Pontas
Construído em 1630 pelos holandeses, 
inicialmente chamado ”Forte Frederico
Henrique”, posteriormente os 
portugueses lhe atribuíram o nome de 
“Forte das Cacimbas”. Após batalhas, 
destruições (1677) e reconstruções, 
ficou com apenas quatro pontas. 
Atualmente é chamado forte de São 
Tiago das Cinco Pontas, contendo em 
seu interior uma capela dedicada a São 
Tiago Maior.

Forte São João  
Batista do Brum
O Forte do Bom Jesus, atualmente 
conhecido como Forte do Brum, foi 
construído como forte de guerra 
em uma posição estratégica pelos 
portugueses a partir de 1626 e 
concluído em 1630 pelos invasores 
holandeses. Posteriormente foi 
demolido e reconstruído, sendo 
edificada em seu interior a capela de 
São João Batista do Brum, que deu 
origem à nova denominação. Este forte 
abrigou os refugiados da Revolução 
Pernambucana de 1817. Atualmente, 
funciona como um museu militar, 
exibindo  armas, canhões e fotos 
históricas da  invasão holandesa.

Forte das Cinco Pontas

Forte S. J. Batista do Brum

Paço do Frevo

Oficina Francisco Brennand

Rua do Bom Jesus



17

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2014

CBO 2014
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa

Passeios Artesanato

Casa da Cultura
A Casa da Cultura é uma exposição 
continuamente renovada de 
artesanatos com grande variedade 
provenientes de mais de 149 
municípios pernambucanos, do litoral 
ao sertão. Antiga Casa de Detenção, 
hoje, é o maior Centro da Cultura e Arte 
Pernambucana. Dispõe de 150 lojas 
de artesanato, livrarias e lanchonetes. 
O pátio externo foi transformado em 
uma área para shows e manifestações 
populares e folclóricas e também 
possui uma praça de alimentação. 

Mercado de Artesanato
Instalado no Armazém 11, ao lado do 
Marco Zero no Recife Antigo, o Centro 
de Artesanato de Pernambuco (Cape) 
comercializa cerca de 16 mil peças de 
500 artesãos de todas as regiões de 
Pernambuco, em uma área de 2511 
m2. Dotada de área de exposições 
disposta à venda de rico artesanato 
local, oferece aos interessados a 
oportunidade de desfrutar na estrutura 
ao lado da gastronomia regional no 
Bistrô & Boteco em diversas áreas 
como cultura popular e técnicas de 
comercialização. 

Casa da Cultura

Mercado de Artesanato

Recife Antigo

Rua do Bom Jesus

Coberta por paralelepípedos, seu nome 
vem de um antigo Arco do Bom Jesus, 
nos idos de 1850, que funcionava como 
uma das portas da cidade. O casario 
secular desta rua é um registro da 
arquitetura erguida durante o Período 
Holandês em Pernambuco. Durante 
vários anos foi conhecida como a Rua 
dos Judeus, pois durante o governo 
de Nassau houve abertura a práticas 
religiosas diversas, incluindo a judaica. 
Nesta rua encontra-se a Sinagoga 
Kahal Zur Israel. Atualmente, aos 
domingos os interessados poderão 
visitar na Rua do Bom Jesus a feirinha 
de produtos e artesanato.

Paço do Frevo
Recém-instalado no Bairro do Recife, 
é um espaço dedicado à difusão, 
pesquisa, lazer e formação nas áreas 
da dança e música do frevo, visando 
propagar sua prática para as futuras 
gerações. Traz um vasto universo de 
personalidades, histórias e memórias, 
como forma de fazer experimentar o 
carnaval pernambucano durante todo 
o ano.

Espaço cultural  
Dona Lindu
Com projeto arquitetônico de 
Oscar Niemeyer, dispõe de quadra 
poliesportiva, pistas de skate e cooper, 
parque infantil, teatro e galeria Luiz 
Mendonça. O moderno teatro Luiz 
Mendonça oferece diversas atrações 
culturais. A galeria homenageia 
a renomada arquiteta e designer 
pernambucana Janete Costa.
Roteiro turístico “Olha! Recife” 
Nova opção de lazer, oferece passeios 
gratuitos de catamarã, bicicleta,  
ônibus ou a pé com acompanhamento 
de guias turísticos. Os interessados  
devem fazer suas inscrições 
previamente.  
Os passeios de ônibus são oferecidos 
nas tardes de sábado enquanto os de 
barco, com Catamarã Tour, na Avenida 
Sul, nas manhãs deste mesmo dia.  
O roteiro inclui vários pontos turísticos 
e históricos do Recife. Aos domingos, 
é a vez dos ciclistas e dos passeios 
a pé. O percurso das bicicletas tem 
início no Marco Zero, no Recife 
Antigo, com saída às 9h. As bikes 
passeiam pelos bairros do Recife 
Antigo. A programação também inclui 
caminhadas com visitas históricas, 
visitação à igrejas antigas. Mais 
informações podem ser obtidas no site 
www.olharecife.com.br/siteNovo/

Sinagoga Kahal Zur Israel

Em hebraico: “Rocha de Israel" 
(Congregação Rochedo de Israel) foi 
a primeira sinagoga das Américas. 
Funcionou durante o período de 
dominação holandesa (1630 a 1657) 
quando emigraram para o Recife 
milhares de judeus sefarditas de 
origem portuguesa, refugiados nos 
Países Baixos. O material arqueológico 
datado do século XVII, foi, há alguns 
anos, identificado pelo Iphan e pela 
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). A fachada do 
prédio data do século XIX. Atualmente, 
abriga o Centro Cultural Judaico de 
Pernambuco.

Espaço Cultural Dona Lindú

Sinagoga Kahal Zur Israel
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Praias

Os presidentes do Congresso CBO 2014, Afonso Medeiros e Liana Ventura, man-
tiveram uma reunião com Ana Paula Vilaça,  representante da Gerência do Reci-
fe Antigo, da Secretaria de Turismo. No encontro, a representante da Prefeitura 

disponibilizou-se a oferecer apoio quanto às atividades de lazer e de cunho social para 
os milhares de congressistas que participarão do evento.

Baía do Sancho
Esta praia é um dos destinos 
paradisíacos do arquipélago de 
Fernando de Noronha. Foi apontada 
como “a mais bela do planeta” após 
avaliação de 322 praias feita pelos 
usuários do site de viagem TripAdvisor, 
durante os últimos 12 meses. Destaca-
se pela trilha no penhasco, praias 
que dispõe de uma beleza natural 
ímpar com areias claras e finas, águas 
transparentes e de temperatura cálida. 
Fica no arquipélago de Fernando de 
Noronha, a cerca de 543 quilômetros 
do Recife.

Praia dos Carneiros
Integrante da lista mundial de 25 
destinos mais belos do mundo, a Praia 
dos Carneiros possui águas cujas 
tonalidades de azul e verde variam 
constantemente de acordo com a 

natureza riquíssima e muito preservada. 
O turista pode desfrutar de banho com 
águas calmas e temperatura agradável, 
durante todo o ano. O acesso de carro 
é feito pelas estradinhas que levam 
aos bares mais famosos da região. 
O mar calmo favorece a prática de 
esportes náuticos. O local dispõe 
ainda de pousadas e hotéis, além de 
restaurantes com comidas regionais. 
As visitas aos locais tradicionais 
e piscinas naturais pode ser feita 
pelos barcos de catamarã ou outras 
embarcações turísticas que são 
oferecidas localmente. Fica no Litoral 
Sul de Pernambuco. (Município de 
Tamandaré), a 113 quilômetros do 
Recife.

Porto de Galinhas
Eleita várias vezes como a melhor 
do Brasil, anualmente atrai mais de 
meio milhão de pessoas. Recifes de 
corais protegem grande parte das 
praias, formando piscinas naturais que 
proporcionam relaxantes mergulhos. 
Oferece ao turista um guia completo 
de hotéis, pousadas, restaurantes e 
lojas com produtos regionais. Diversos  
serviços e opções de lazer podem ser 
desfrutados tais como passeios de 
buggy, jangada, jet ski, mergulho nas 
piscinas naturais e bicicleta.
Localiza-se no Litoral Sul de 
Pernambuco (Município de Ipojuca), a 
70 quilômetros do Recife.

Entre as novidades do Congresso CBO 2014 está a realiza-
ção de dois concursos culturais inéditos. O primeiro deles, 
de fotografia, tem como tema “Um dia na vida de um oftal-

mologista” e o segundo, de “Casos e Prosas na Oftalmologia”, de 
relatos pitorescos envolvendo o ensino e/ou a prática da espe-
cialidade.

O envio dos trabalhos para estes concursos deve ser feito 
pelo site do evento http://www.congressocbo.com.br/cbo2014

O concurso de fotografias premiará os vencedores com uma 
máquina fotográfica DLSR (primeiro prêmio) e uma inscrição ao 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que acontecerá 
em Florianópolis (SC) em setembro de 2015 (segundo prêmio). 
Já o concurso de casos e prosas oferece um iPad (primeiro prê-
mio) e uma inscrição no mesmo congresso CBO 2015 (segundo 
prêmio). De acordo com Ana Catarina Delgado, coordenadora da 
Comissão Auxiliar de Divulgação e Publicidade do congresso do 
Recife, a importância desses concursos culturais é estimular a 
percepção dos colegas para as vivências do cotidiano da Espe-
cialidade.

Mande sua foto, mande sua crônica!

Ana Catarina Delgado

Informações e regulamentos podem  
ser encontrados no site do congresso. 

Porto de Galinhas

Baía do Sancho
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Porto de Galinhas

Cursos de Instrução

n	CBO/P2D
 Prontuário Eletrônico Oficial do CBO (veja explicação 

acima); 

n	Catarata
 Casos complicados em cirurgia de catarata;

 Conceitos de processamento visual e neuroadaptação 
em cirurgias facorrefrativas;

 Curso básico de facoemulsificação;

 Manejo de complicações em facoemulsificação com 
vídeos reais e animações em 3D;

 Os casos de catarata mais difíceis do ano. Vai encarar? 
(ano 6);

n	Cirurgia
 Conceitos em qualidade de visão aplicados às cirur-

gias de catarata e refrativa;

n	Cirurgia Refrativa
 Índices tomográficos para o reconhecimento de cera-

tocone inicial e córneas com fatores de risco de ecta-
sia;

 Seleção de candidatos para refrativa: da topografia de 
Plásico e paquimetria até a tomografia e biomecânica 
da córnea;

n	Córnea
 Ceratoprótese: o que o oftalmologista geral precisa 

saber sobre esta alternativa?;

 Transplante lamelar anterior e a técnica Paqui-Bubble;

 Transplantes de córnea: da ceratoplastia penetrante à 
ceratoprótese;

 Tratamento atual do ceratocone;

n	Doenças Sistêmicas
 Doenças sistêmicas e olho? O que o oftalmologista 

deve saber

n	Educação Médica 
 Fotodocumentação em alta definição com transmissão 

ao vivo e sem fio através de um smartphone;

n	Genética
 Genética ocular: avanços terapêuticos;

n	Glaucoma
 Campo visual no glaucoma;
 Glaucoma: um desafio para todas as subespecialida-

des;
 Polêmicas no tratamento cirúrgico do glaucoma;
 Recuperando uma TREC falida: tudo o que você gosta-

ria de saber sobre o agulhamento;

n	Oftalmopediatria
 Catarata infantil de "A" a "Z";
 Distúrbios visuais relacionados à aprendizagem: o pa-

pel do oftalmologista;
 Repercussões oculares aos agentes ambientais;

n	Patologia Externa
 Qual é o seu diagnóstico e conduta? Uma seleção de 

casos de patologia externa, córnea e cirurgia refrativa;

n	Propedêutica
 Ultrassom e UBM;

n	Retina
 Casos desafiadores em degeneração macular relacio-

nada à idade (DMRI) neovascular;

O
s Cursos de Instrução ou Cursos da Comunidade já se tornaram uma das principais marcas registradas dos congres-
sos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Propostos e organizados pelos representantes da comunidade oftalmoló-
gica de forma independente à programação científica do evento, os cursos são avaliados pela Comissão Científica e, 
quando aprovados, passam a ser mais uma opção para a transmissão do conhecimento e para a discussão dos temas 
atuais da Especialidade.

No CBO 2014, cada inscrição dá ao congressista o direito de participar de dois Cursos de Instrução gratuitamente. As inscrições aos 
Cursos de Instrução devem ser feitas antecipadamente, pois as vagas são limitadas à capacidade das salas escolhidas. O congressista 
pode participar de quantos cursos quiser, porém, a partir da segunda escolha será cobrada uma taxa de R$ 50,00 para cada curso escolhido.  
Não será possível a escolha de dois cursos realizados no mesmo horário.

O curso “CBO/P2D - Prontuário Eletrônico Oficial do CBO” é gratuito e não entra na contagem dos dois cursos abertos a cada 
congressista. Entretanto, a inscrição prévia continua sendo necessária. 

Acesse o site do congresso para verificar os horários e realizar sua inscrição aos Cursos de Instrução.  
A lista dos cursos que serão realizados no congresso de Recife é a seguinte:
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CBO 2014
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa

Oftalmologia globalizada
Entre os muitos highlights do Congresso CBO 2014, duas atividades estão gerando 
muitas expectativas pela participação de oftalmologistas de várias partes do mundo e 
pela abrangência dos temas que serão debatidos. 

A 
primeira destas atividades é o 
simpósio Cataract, Cornea and 
Refractive Surgery Around the 
World: CBO - BRASCRS - AS-
CRS – ALACCSA que será reali-

zado em 04 de setembro, sob a coordenação 
de Marcelo Ventura, Carlos Figueiredo e Bru-
no Fontes.

As apresentações previstas
para o encontro são: 

• Post refractive surgery IOL calculations – 
Roberto Pineda;

• Biometry and IOL calculation – painel 
de discussão de casos – Mitchell P. Weikert 
(apresentador), Douglas Donald Kock e Ro-
berto Pineda (painelistas);

• Selección de lente intraocular: mejorando 
los resultados – Roberto Pineda;

• Comparação dos resultados de duas 
LIOs trifocais – Eduardo Marques;

• The effect or non effect of femtosecond 
assisted arcuate incisions for astigmatism – 
José de la Cruz;

• Femtosecond – assisted DSAEK – Luis 
Isquierdo; 

• Future of cataract surgery and IOLs: laser 
and Beyond – George Waring IV.

 

No dia seguinte haverá um simpósio so-
bre o futuro da Especialidade que reunirá 
representantes do CBO, da Academia Ame-
ricana de Oftalmologia e da Associação Pan- 

Centro de Convenções
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XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

II Congresso de oftalmologia de Língua Portuguesa

Americana de Oftalmologia. Será o encontro 
World Ophthalmology: Seeing the Future com 
as seguintes apresentações:

• Childhood Blindness: a changing picture 
globally - Marilyn Miller;

• Economical Impact in a Public Health 
System in Chile of a Screening System on Dia-
betic Retinopathy - Rodrigo Donoso; 

• Restoring Visual Function Through Reha-
bilitation - Eidye Miller-Ellis; 

• Ophthalmology in today’s world - Bruce 
Spivey; 

• Eye Care in XXI Century - Rubens Belfort 
Junior;

• New concepts for Medical Education 
at the University of California - Willian de La 
Pena; 

• Scholarship in Medical Education: there 
is knowledge to be learned - Wallace Chamon;

• Safety and Efficacy of Femtosecond La-
ser Cataract Surgery in an Academic Institu-
tion - Jose de La Cruz; 

• Medical errors and patient safety in 
Ophthalmology - Richard L. Abbott; 

• Ethical-legal and economic implications 
of off label use of medications in Ophthalmolo-
gy - Paulo Elias Dantas; 

• How a sentinel event can stop progres-
sive epidemics of blindness; the contact lens 
and yellow fever stories - Eduardo Alfonso; 

• Assistência Oftalmológica nos diferentes 
países Latinos Americanos - Ana Luísa Ho-
fling de Lima; 

• Management of complex corneal ul-
cers: includding our research experience with 
the use of Corneal cross linking  - Guillermo 
Amescua; 

• The ablated cornea:  what have we done? 
- Douglas Donald Koch; 

• Refractive Enhancement of Premium 
IOLs: management of the unsutisfied patient - 
Roberto Pineda; 

• Glaucoma Care: Where will be in the next 
10 years - Richard A. Lewis; 

• Why do people still go blind from glauco-
ma - Remo Susanna Júnior; 

• Peculiarities of congenital glaucoma in 
middle Europe - Dana Tomicíková; 

• One Possible Future for Drug Delivery to 
the Eye - Peter McDonnell; 

• Outcomes and Satisfaction of LASIK 
among Physicians - Ronald Krueger.
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Ensino

Prova Nacional de Oftalmologia

A 
primeira etapa da Prova Nacional 
de Oftalmologia de 2014, com-
posta pelas provas Teórico I, II e 
Teórico-Prática, foi realizada em 
23 e 24 de janeiro no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). 
Contou com a participação de 603 candida-
tos (39 inscritos não compareceram), dos 
quais 311 foram aprovados (51,58%). A últi-
ma etapa da Prova Nacional de Oftalmologia, 
a prova prática, está sendo realizada em todo 
o Brasil.

O índice de aprovação dos alunos de Cur-
sos Credenciados do CBO foi de 73,87%, 
pois dos 296 candidatos nesta condição, 212 
foram aprovados. 

O coordenador da 
Comissão de Ensino,  

Mário Luiz Ribeiro Monteiro

Alguns dos aplicadores e fiscais da  
prova: Leonardo Mariano Reis, Carlos  
Eduardo Leite Arieta, Milton Ruiz Alves, 
Mário Luiz Ribeiro Monteiro e  
Augusto Paranhos Júnior

Exame de Suficiência Especial

Ainda em 2014, o CBO irá aplicar o Exa-
me de Suficiência em Categoria Especial para 
a Obtenção do Título de Especialista CBO/
AMB, dirigido aos médicos formados até 31 
de dezembro de 2003 e que comprovem oito 
anos de exercício da Especialidade.

O exame será realizado em 03 de setem-
bro, no Centro de Convenções de Pernambu-
co, em  Olinda (PE).

De acordo com o presidente do CBO, Mil-
ton Ruiz Alves, o Exame de Suficiência em Ca-
tegoria Especial será a grande oportunidade 
para os médicos que não puderam frequentar 
cursos de especialização ou residências mé-
dicas obterem seus respectivos Títulos de Es-
pecialista em Oftalmologia.

“Com este exame, o CBO contribui para 
que uma situação desvantajosa que atinge 
centenas de colegas em todo o País seja su-
perada. Não é questão de paternalismo, mas 
de abrir oportunidade para aqueles que já 
exercem a Oftalmologia possam ter o cobiça-
do Título de Especialista”.
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Prova CBO Ensino
V

ictor Oriente, aluno do Curso de 
Especialização da Universidade de 
São Paulo (USP), obteve a maior 
média nas provas teóricas e teó-
rico-prática da Prova Nacional de 

Oftalmologia de 2014 e conquistou o Prêmio 
CBO Ensino – Prova Nacional de Oftalmolo-
gia 2014.

Augusto Paranhos Júnior, coordenador do 
Curso de Especialização em Oftalmologia da 

Universidade Federal de São Paulo / Escola 
Paulista de Medicina (UNIFESP) também re-
ceberá o Prêmio CBO-Ensino – Prova Nacio-
nal de Oftalmologia 2014. O curso que coor-
dena obteve a maior média da Prova Nacional 
de Oftalmologia nos últimos quatro anos.

Natural de Goiânia (GO), Oriente formou-
se pela USP em 2009 e terminou seu curso 
de especialização na mesma instituição no 
ano passado. Atualmente é fellow em Retina 
na mesma USP e cursa MBA em Administra-
ção Geral na Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Já Paranhos Júnior possui graduação em 
Medicina pela Universidade Federal de Goiás 
(1993), mestrado em Medicina (2001), dou-
torado em Medicina (2001) e Livre Docência 
(2006), todos pela UNIFESP. Atualmente é 
Professor Adjunto da UNIFESP e coordena o 
curso de especialização em Oftalmologia da 
instituição.

O Prêmio CBO Ensino – Prova Nacional 
de Oftalmologia 2014 consistiu no pagamen-
to da inscrição dos vencedores no encontro 
da Association for Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO), realizado de 04 a 08 
de maio em Orlando, Flórida (EUA), passagem 
aérea e hospedagem durante o período do 
evento. O prêmio é patrocinado pela empresa 
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.

A
tualmente o número de médicos oftalmologistas reconhecidos como espe-
cialistas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) é de pouco mais de nove 
mil. O CFM só reconhece o médico como especialista quando registra devi-
damente o seu Título no Conselho Regional de Medicina (CRM) de seu Esta-
do de atuação. Na luta em defesa da saúde ocular da população e das prer-

rogativas profissionais do Médico Oftalmologista, é importante que a informação oficial 
seja a mais próxima possível da realidade para que a alegação de que faltariam médicos 
oftalmologistas no Brasil seja reconhecida pelo que é: um sofisma.

Para mais informações sobre como registrar o título, acesse o link www.cbo.com.br/
novo/medicos/noticias/2085

Já os médicos que têm direito ao Título de Especialista em Oftalmologia devem solicitar 
a confecção do documento pelo e-mail titulo@cbo.com.br 

Victor Oriente

Augusto Paranhos Júnior
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CATARATA

• A escolha da lio - Marcelo Mendes de Faria;
• Ametropia pós-operatória inesperada - João Marcelo Almeida 

Gusmão Lira; Arquitetura da incisão - Víctor Paes Simoceli;
• Catarata subluxadas - Sérgio Kwitko;
• Como tratar com o paciente infeliz com a lente multifocal - Emir 

Amin Ghanen;
• Doenças maculares e deslocamento de retina após cirurgia de 

catarata - Nélson A. Sabrosa;
• Endoftalmite infecciosa e tass - Marcelo Antônio G. Tanure;
• Fixação de lio sem suporte capsular adequado - Eduardo Vieri;
• Lentes descentradas - Carlos Gabriel de Figueiredo;
• Prevenção e manejo da catarata branca intumescente - Virgílio 

Centurion;
• Proteção endotelial nas diversas situações - Alexandre Príncipe;
• Quando temos que trocar a lente intraocular - Miguel Zylberglajt;
• Tipos de bombas e parâmetros - Carlos Eduardo Borges Souza;
• Vitrectomia Anterior - Pedro Carlos Carricondo.

REFRAçãO

• Ametropia com estrabismo - Harley E.A Bicas;
•  Anel intracorneano - Hamilton Moreira;
• Como prescrever anisometropia - Otávio Siqueira Bisneto;
• Atualidades nas lentes de contato tóricas - Saly Maria Bugmann 

Moreira;
• Como lidar com os pacientes insatisfeitos com a prescrição dos 

óculos - Celso Cunha;
• Correção do astigmatismo com lentes de contato gelatinosas - 

Eduardo Cukierman;
• Lentes de contato gelatinosas em ceratocone - Paulo Ricardo de 

Oliveira;
• Lentes oftálmicas e ceratocone - Telemaco Boldrim;
• Novas técnicas de transplante para a ceratocone - Penny A. Asbell;
• O uso correto da ciclopegia - Harley E. A. Bicas;
• O que é novo na prescrição de óculos na presbiopia - Marcus 

Vinicius Abbud Safady;
• O que tem de novo no tratamento de lentes - Marcus Vinicius Abbud 

Safady;
• Particularidades do sistema piggyback - Paulo Ricardo de Oliveira;

• Quando e como prescrever em baixa ametropias - Otávio Siqueira 
Bisneto.

 

UVEíTES

• Ceratouveítes herpéticas – Maria Auxiliadora Monteiro Frazão;
• Sífilis: formas de apresentação e tratamento – Fernando Oréfice;
• Uveíte tuberculosa – Maria Emília Wendler Muller;
• Como saber se é mesmo toxoplasmose – Jacobo Melamed Cattan;
• Necrose aguda da retina como reconhecer e tratar precocemente – 

Moysés Eduardo Zajdenweber.
 

RETINA

• Fisiopatologia da retinopatia diabética – Maria Teresa Chizzotti 
Bonanomi;

• Implicações da cirurgia de catarata na retinopatia diabética – 
Ezequiel Portella;

• Anti-VEGF no edema macular diabético – Sérgio Luís Gianotti 
Pimentel;

• Papel da fluoresceinogrrafia no diagnóstico da retinopatia diabética 
– Edmundo América Dias Soares;

• Papel do anti-VEGF na retinopatia diabética proliferativa – Mário 
Junqueira Nóbrega;

• Novidades na semiologia da DMRI - Laurentino Biccas Netto.
 

REFRATIVA

• Ablação de superfície associada a crosslinking em especiais – 
Ramon Coral Ghanem;

• Identificação e tratamento das complicações de interface após Lasik 
– Marcony Rodrigues de Santhiago;

• Seleção de pacientes e resultados do implante de LIO em olhos 
fácicos – Maria Regina Catai Chalita;

• Cirurgia refrativa em pacientes pseudofácicos – Marcelo Vieira Netto;
• Limites da correção com ablação de superfície – Francisco 

Grupenmacher;
• Tratamento de opacidade da córnea e astigmatismos irregulares - 

Cláudia Maria Francesconi;

E-Learning CBO 2014
O 

Programa de Educação Continuada do CBO -  
E-Learning CBO 2014 – acessado a partir do 
site da entidade - foi renovado e está baseado em 
algumas das principais aulas proferidas durante o 
XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, reali-

zado em agosto de 2013 no Rio de Janeiro (RJ).
O novo formato da ferramenta de ensino foi enriquecido 

com menu lateral com todo o conteúdo disponível, cabeçalhos 
que separam os módulos e tornam a troca de aulas rápida e 
fácil.

O presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, afirma que este 
novo modelo só foi possível graças ao compromisso dos médi-
cos palestrantes do congresso em transmitir os conhecimen-
tos. 

“O CBO agradece aos colegas que ministraram suas aulas 
no XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia e autoriza-

ram o uso de sua imagem e 
apresentação. Essa iniciativa 
permite que o conhecimen-
to seja compartilhado entre 
número cada vez maior de 
oftalmologistas em formação 
e que os colegas que já atu-
am na especialidade tenham 
mais esta excelente opção 
para atualização científica e profissional”, diz.

O programa E-Learning CBO 2014 é acessado no site 
www.cboelearning.com.br ou por meio do site www.cbo.com.br, 
menu <educação continuada > E-learning . 

O conteúdo completo só é disponível aos associados do 
CBO. Os módulos liberados para o acesso com as aulas dispo-
níveis e os respectivos palestrantes são: 
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André Aguiar Olilveira

Ricardo Mörschbächer 

O
s cursos de especialização em 
Oftalmologia credenciados pelo 
CBO da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e do Hospi-
tal Banco de Olhos de Porto Ale-

gre têm novos coordenadores. 
André Aguiar Oliveira substituiu Galton 

Carvalho Vasconcelos na UFMG enquanto Ri-
cardo Mörschbächer ficou no lugar de João 
Borges Fortes no HBO de Porto Alegre.

André Aguiar Oliveira possui graduação 
em Medicina pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (1979) e doutorado em Oftal-
mologia pela mesma instituição (1984) onde 
atualmente é professor adjunto.

Já Ricardo Mörschbächer tem especiali-
zação em plástica ocular há 23 anos, possui 
Mestrado e Doutorado pela Universidade Fe-

Novos coordenadores de 
Cursos de Especialização

deral de São Paulo (UNIFESP) e, desde 2011, 
é professor da Universidade Federal das Ci-
ências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA.

Aguiar de Oliveira afirmou que na coorde-
nação do curso de especialização terá como 
objetivos aumentar a carga horária destinada 
ao ensino da teoria e contribuir para melhorar 
o desempenho dos alunos da UFMG na Prova 
Nacional de oftalmologia.

Já o novo coordenador do curso de espe-
cialização em Oftalmologia do HBO diz que 
seu objetivo básico é dar continuidade ao 
trabalho que vem sendo feito na formação de 
médicos oftalmologistas. “O HBO possui um 
programa muito bom e o nosso foco é buscar 
constantemente o aperfeiçoamento, sempre 
acompanhando as atualizações da especiali-
dade”, salienta Mörschbächer. 

Exame do Conselho Internacional de Oftalmologia
OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA INSCRIçãO SãO:

n Ficha de inscrição disponível no link: http://www.ico-
exams.org/assets/user/doc/downloads/ICO_App_
Form_Adv_Exam_2014_rev_for_web.pdf  ;

n Uma foto 3x4 (colada na ficha de inscrição);
n Cópia do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 

1.600,00 (um mil e seiscentos reais) - boleto disponível 
para emissão no site do CBO;

n Cópia do Certificado de aprovação do ICO – Clinical 
Sciences Examination;

n Cópia do Título de Especialista em Oftalmologia AMB/
CBO e/ou certificado de Conclusão do Programa de 
Residência Médica CNRM/MEC (frente/verso);

n Cópia da carteira de identidade profissional do CRM.

A documentação deve ser enviada pelo correio 
(Sedex) para a a sede do CBO (Rua Casa do Ator, 
1.117  Cj. 21  São Paulo/SP, CEP 04546-004) até 25 de 
julho, com a referência Prova ICO – Advanced 2014.

Informações adicionais podem ser obtidas no site 
http://www.icoexams.org/assets/user/doc/downloads/
ICO_Inst_Bk_Advanced_Exam_2014_for_web.pdf

25 de julho é a data limite para os interessados 
em prestar a prova Advanced (FICO) Examination 
do International Council of Opthalmology  
efetivarem as respectivas inscrições com o 
envio da documentação à sede do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia.

O exame, que será realizado em 16 de outubro, é ofere-
cido ao médico oftalmologista aprovado no Exame ICO - Cli-
nical Sciences Examination e testa conhecimentos atualiza-
dos e o nível de tomada de decisão. O candidato que obtém 
coeficiente de aprovação, juntamente com a comprovação 
do exame face-to-face (Título de Especialista AMB/CBO ou 
Certificado de Conclusão do Programa de Residência Mé-
dica da CNRM/MEC) recebe o certificado de aprovação no 
Advanced (FICO), documento de grande importância para a 
obtenção de colocações em estágios e cursos em avança-
dos centros de ensino e pesquisa do exterior.

Para efetuar sua  inscrição, o candidato deve ser asso-
ciado ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com a anuida-
de 2014 quite, possuir o Título de Especialista AMB/CBO 
e/ou o Certificado de Conclusão do Programa de Residên-
cia Médica da CNRM/MEC e ter sido aprovado no Exame 
ICO - Clinical Sciences Examination.
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O propósito do Programa de Lide-
ranças é proporcionar orientação, 
desenvolver capacidades e pro-
porcionar recursos para os futuros 
líderes das sociedades estaduais 

(ou regionais) de Oftalmologia e sociedades 
de subespecialidades filiadas ao CBO.

É fruto de um trabalho realizado pelo 
médico oftalmologista Alexandre Ventura no 
programa de lideranças da Associação Pan-
-Americana de Oftalmologia / Academia 
Americana de Oftalmologia, que contou com a 
tutoria de Zélia Maria da Silva Corrêa.  

Tem como objetivos:
Identificar oftalmologistas com potencial 

de se tornar futuros líderes da Oftalmologia 
brasileira;

Proporcionar orientação e desenvolver es-
tas capacidades para facilitar a exposição e 
amadurecimento destes líderes potenciais na 
Oftalmologia tanto estadual quanto nacional;

Facilitar a promoção dos (as) alunos (as) 
do Curso de Desenvolvimento de Lideran-
ças em posições de liderança tanto nacional 
quanto internacional;

Os participantes foram indicados pelas 
sociedades estaduais e sociedades de subes-
pecialidades filiadas ao CBO e integrantes do 
CDG. 

As atividades do programa começarão 
em 02 de setembro, um dia antes do inicio do 
Congresso CBO 2014, no Recife (PE), com 
a realização da sessão de orientação e re-
cepção aos alunos do curso CBO Lideranças 
(Brasil) e ex-alunos do Curso de Lideranças 
da Associação Pan-Americana de Oftalmolo-

gia / Academia Americana de Oftalmologia. 
No dia seguinte, os alunos participarão do 
Simpósio CBO Jovem e, horas depois, da reu-
nião da Comissão CBO-Estados, atividades 
previstas na programação do evento.

De 27 a 29 de novembro, haverá em 
São Paulo (SP) sessão de aulas interativas e 
workshops sobre o gerenciamento de asso-
ciações e temas de liderança que incluirão 
temas de comunicação, política de negocia-
ção, relação com a imprensa e reuniões de 
comitês. Durante esta fase do programa, os 
participantes terão a oportunidade de discutir 
seus respectivos projetos.

Em abril de 2015, haverá atividade espe-
cial em Brasília (DF),  com visita ao Congres-
so Nacional e outros centros de poder político 
que influenciam a Saúde Ocular da população 
brasileira.

Finalmente, em setembro de 2015, duran-
te o XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia, em Florianópolis (SC) haverá a ses-
são final do programa, com a apresentação e 
julgamento dos trabalhos.

A participação do CBO-Liderança requer 
compromisso por parte da sociedade que no-
meia o participante, que terá um mentor de-
signado para apoiar e verificar a elaboração 
de projeto que beneficiará a entidade que o 
nomeou.

As autonomeações e indicações de pa-
rentes não serão aceitas, já que o objetivo é 
conseguir a ampla participação. 

As entidades interessadas devem procu-
rar informações diretamente com o CBO atra-
vés do e-mail assessoria@cbo.com.br

Coordenadores do  
CBO-Lideranças

Alexandre Augusto C. M. Ventura
Gustavo Victor
Pedro Carlos Carricondo
Zélia Maria da Silva Corrêa

Programa CBO Lideranças
As inscrições para esta iniciativa pioneira vão até 04 de agosto

Reunião da Comissão CBO 
Jovem de planejamento 
do curso de Lideranças, 
realizada no Rio de Janeiro 
em agosto de 2013

Participantes do curso de Lideranças da APAO/
AAO de 2013
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O Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) e a Diretoria do CBO rea-
lizaram sua primeira reunião con-
junta de 2014 durante o Simpósio 
Internacional Moacyr Álvaro (Si-

masp) em 15 de fevereiro, em São Paulo (SP). 
Durante o encontro foram debatidos o pro-
cesso eleitoral do CBO, a criação de uma 
Ouvidoria profissional, o Exame de Suficiên-
cia em Categoria Especial para a obtenção 
do Título de Especialista CBO/AMB que será 
realizado durante o Congresso CBO 2014, 
em setembro, o estado da refração no Brasil 
e o planejamento estratégico da ação do CBO 
para os próximos anos.

 
Comissão Eleitoral

 
Para elaborar a nova sistemática para a 

eleição da diretoria do CBO, dos integrantes 
do Conselho Fiscal e dos representantes da 
comunidade oftalmológica no Conselho de 
Diretrizes e gestão da entidade, a comissão 
eleitoral criada pela pelo CDG é formada por 
Adamo Lui Netto, Carlos Heler Ribeiro Diniz, 
Nedy Neves e Ramon Coral Ghanem. 

Esta comissão foi criada depois de cons-
tatações de que várias entidades médicas já 
haviam aderido a votações feitas via internet 
e/ou pelo correio. A comissão tem prazo até 
o final de 2014 para apresentar ao CDG e à 
diretoria do CBO sugestões para a criação de 
nova sistemática para a realização da votação 
que incentive a participação do médico oftal-
mologista nos destinos de sua principal enti-
dade representativa. 

Reunião do CDG

Participantes do curso de Lideranças da APAO/
AAO de 2013

Adamo Lui Netto Nedy Neves

Carlos Heler Ribeiro Diniz Ramon Coral Ghanem

Presidente do CBO participa de reunião no 
Ministério do Trabalho e Emprego

“Foi uma reunião produtiva na qual foram dados os primeiros passos para construir uma política que resulte na inclusão 
da avaliação oftalmológica no exame admissional e no exame de avaliação periódica do trabalhador, retomando uma pro-
posta de 2011”. 

Esta foi a avaliação feita pelo presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, a respeito da reunião que manteve em 04 de junho 
com o diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, Rinaldo Marinho Costa Lima. O departamento faz parte 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A reunião também contou com a 
participação do presidente da Associação Brasileira da Indústria Óptica (Abioptica), Bento Alcoforado e do deputado Mau-
rício Trindade (PROS/BA).

A proposta que vem sendo estudada e incluir o exame oftalmológico nos exames admissional e periódico dos emprega-
dos registrados de todo o Brasil. De acordo com Costa Lima, o MTE vai avaliar os impactos da medida nos vários segmentos 
econômicos envolvidos e uma nova reunião será marcada para o encaminhamento da proposta.
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Conte Com o trabalho  de quem é referência  
no tratamento de tumores oculares

O a.c.camargo cancer center é um centro  de referência nacional em 
prevenção, tratamento,  pesquisa e ensino do câncer. é também uma   
das únicas instituições no mundo que  possui um departamento 
especializado  em tumores oculares.

Além disso, oferece ao seu paciente toda  a infraestrutura de um complexo 
hospitalar  e uma equipe multidisciplinar capacitada para proporcionar  
um tratamento com a mesma  excelência dos grandes centros internacionais. 

Para saber mais e agendar uma consulta, ligue para  
(11) 2189-5000 e fale com  a nossa central de relacionamento

Dr. Jarbas J. Salto Jr.
Responsável Técnico

CRM - SP 62963

Siga-nos nas mídias sociais:

Acesse nosso site: www.accamargo.org.br

HC-0015-13A Auncio 21x14 FINAL.indd   1 28/02/2014   13:45:20

R
ealizado em 09 e 10 de maio, o “Curso de Atualiza-
ção em Refração” do CBO em Manaus contou com a 
participação de 24 médicos oftalmologistas da capi-
tal amazonense. O curso faz parte do terceiro ano do 
Programa de Atualização em Refração CBO que em 

2014 terá mais cinco cursos nas regiões brasileiras. Mais de 
700 médicos participaram das edições anteriores do programa.

O programa didático básico do curso abrange a refração 
subjetiva, ciclopegia, critérios para prescrição óptica, fatores 
de ajustamento das prescrições, lentes oftálmicas, hipermetro-
pia, miopia, astigmatismo, anisometropia e presbiopia. Também 
abrange a realização de prática de wet  labs.

O curso é programado para ter, em seu primeiro dia, até 
quatro horas de informação teórica, abordando principalmente 
as técnicas de exame, análise crítica da prescrição e escolha 
das lentes. No segundo dia do curso há ênfase para a parte 
prática e apresentação e discussão de casos.

De acordo com o presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, o 
programa é extremamente importante para a especialidade, 
pois “a refratometria ocular como parte do exame oftalmológico 
sendo ato médico deve ser realizada por profissional habilitado. 
Durante o exame de refração, o médico tem a oportunidade 

Programa de Atualização em Refração

de diagnosticar doenças oculares que sem serem diagnostica-
das e tratadas oportunamente poderiam comprometer a saúde 
ocular do paciente.” 

O curso é gratuito e aberto para todos os médicos oftalmo-
logistas, alunos de cursos de especialização e residentes e tem 
o apoio financeiro da empresa Essilor.

As cidades que receberão os próximos cursos do Programa 
de Atualização em Refração do CBO são: Campo Grande 
(MS) em 08 e 09 de agosto; Florianópolis (SC) em 03 e 04 
de outubro; Aracaju (SE) em 24 e 25 de outubro; São Paulo 
(SP) - em 27 de novembro e Franca (SP) em 05 e 06 de 
dezembro.
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Propostas do CBO

Esta inserção ampliará o apoio às ações do 
Programa Saúde na Escola, que contem-
pla, em suas atividades, aferição da acui-
dade visual e consultas para os alunos da 
rede pública de saúde.

• Taleb, A. Criar uma nova Política Na-
cional de Atenção à Saúde Ocular que con-
sidere a ação do oftalmologista dentro das 
ações de Atenção Básica, além da sua atu-
ação na Atenção Especializada ambulato-
rial, cirúrgica, prevenção e reabilitação. Jor-
nal Oftalmológico Jota Zero junho/2014.

A demanda por serviços básicos de 
saúde ocular é intensificada pelo fato de 
os serviços de atenção básica não reali-
zarem triagem oftalmológica (medida de 
acuidade visual e triagem fundoscópica 
especialmente nos pacientes com doen-
ças crônicas como a hipertensão arterial 
sistêmica e o diabete melito), antes de en-
caminhar o paciente para o especialista. A 
execução de ações básicas com relação à 
saúde ocular não faz parte das atividades 
de outros profissionais médicos da área de 
saúde, provavelmente devido ao pouco co-
nhecimento dessas ações. 

Proposta CBO: Capacitação dos pro-
fissionais médicos das equipes do PSF que 
atuam em áreas de baixa oferta de médicos 
oftalmologistas para a implementação de 
ações na Atenção Básica, além de apoio 
técnico e consultoria em Oftalmologia, por 
telemedicina, pelo CBO.

GRuPO EtÁRIO DE 
0 A 6 ANOS DE IDADE

Triagem visual nesse grupo etário tem 
como objetivo a detecção precoce de bai-
xa visão e/ou de fatores de risco que po-
dem comprometer o desenvolvimento visu-
al (ambliopia, estrabismo, erros de refração 
significantes, catarata infantil, etc). A am-
bliopia tem prevalência estimada entre 1% 
e 4%. A baixa captação das crianças nos 
projetos de triagem visual e a baixa preva-
lência de erros refrativos que necessitam 
de correção nesse grupo etário faz com 
que essa abordagem seja considerada 
pela OMS como de baixo custo-benefício. 

• Global Initiative for the Elimination of 
Avoidable Blindness. Geneva, World Health 
Organization, 1998.

Inserção do Médico Oftalmologista nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Capacitação dos profissionais médicos 
das equipes do Programa Saúde da Família, utilização de métodos de rastreamento refrativo baseados em instrumentos, 

estimulo à instalação de Centros Oftalmológicos em áreas prioritárias para o SUS e desburocratizar o credenciamento SUS 
das clínicas oftalmológicas que atendem a média e alta complexidade: estas são algumas das propostas feitas pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, entregues em reunião realizada na sede 
do próprio ministério em 01 de julho.

A apresentação destas propostas faz parte do processo de diálogo que o CBO vem mantendo com o Ministério da Saúde 
com a finalidade de eliminar todos os obstáculos que existem na assistência pública oftalmológica e para inserir o médico 
oftalmologista e a saúde ocular na Atenção Básica. (veja matéria na página 8)

O documento entregue pelo presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, ao Ministério, com as propostas da entidade foi o seguinte:

Inovação tecnológica: realização de 
triagem refracional em crianças com ida-
des entre 3 e 6 anos com o emprego de 
uma nova geração de equipamentos (au-
torrefratores portáteis e photoscreeners). 
Alguns destes novos equipamentos além 
da triagem refracional funcionam como 
autorrefrator e medem o erro refrativo 
sob cicloplegia. Um destes equipamentos 
apresentou 92% de sensibilidade e 71% 
de especificidade na identificação de erros 
refração que necessitavam de correção 
óptica, quando comparados ao exame de 
refração sob cicloplegia, além de acurá-
cia de 76,3% e 2,1% de falsos negativos, 
mostrando ser um bom método de triagem 
refracional para detectar pré-escolares 
que necessitam de exame oftalmológico. 

Proposta do CBO: inovação tecnoló-
gica - utilização de métodos de rastreamen-
to refrativo baseados em instrumentos que 
podem ser empregados em crianças com 
idades entre seis meses e três anos e nas 
crianças mais velhas com incapacidades 
ou não responsivas à medida de acuidade 
visual. 

GRuPO EtÁRIO DE 
7 A 14 ANOS DE IDADE

Triagem visual realizada com tabela de 
optotipos neste grupo etário (escolar do 
ensino fundamental) tem como objetivo a 
detecção de problemas oculares por erros 
refrativos não corrigidos e outras afecções 
oculares. A medida da acuidade visual 
pode ser feita anualmente pelos professo-
res ou agentes de saúde treinados, no pró-
prio estabelecimento de ensino e os casos 
suspeitos devem ser encaminhados para 
exame com o médico oftalmologista. Deve-
-se garantir a provisão de óculos de boa 
qualidade e esteticamente aceitáveis para 
aumentar a adesão ao tratamento. Outro 
fator importante é a monitorização do uso 
dos óculos e seu resultado na melhora 
do rendimento escolar das crianças pelos 
professores. Esse programa apresenta alto 

REFRAçãO OCuLAR 
NA AtENçãO BÁSICA

O Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia (CBO), órgão representativo da Of-
talmologia brasileira, entidade científica 
sem fins lucrativos, parceira do Ministério 
da Saúde em todos os projetos de Saú-
de Ocular, Departamento da Associação 
Médica Brasileira (AMB), filiado à Asso-
ciação Pan-Americana de Oftalmologia e 
ao International Council of Ophthalmology, 
vem por meio desta, apresentar ao Minis-
tério da Saúde, propostas para a expansão 
do atendimento oftalmológico através do 
SUS.

AtENçãO BÁSICA

Cerca de 36 mil Equipes de Saúde da 
família (PSF) presentes em 5.357 municí-
pios do Brasil, compostas, minimamente, 
por um médico (generalista ou especialista 
em Medicina de Família), um enfermeiro e 
agentes comunitários de saúde respondem 
por uma área sanitária de 3.000 a 4.000 
habitantes - representam a primeira fonte 
provedora de saúde para esta população.

Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) criados para ampliar a abrangên-
cia, escopo e resolubilidade das ações da 
atenção básica - agregam assistente so-
cial, educador físico, psicólogo, nutricionis-
ta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, 
farmacêutico, fisioterapeuta e médicos 
(pediatra, ginecologista/obstetra, acupun-
turista, homeopata, psiquiatra e do traba-
lho). Cada NASF apoia as ações de 3 a 15 
equipes do PSF (dependendo se o NASF 
é do tipo 1 ou do tipo 2).

Proposta do CBO: inserção do Médi-
co Oftalmologista nos NASF para ampliar 
a oferta de consultas oftalmológicas com 
exame de refração e prevenção às princi-
pais causas de cegueira e deficiência visual 
(erros refrativos, glaucoma, retinopatia dia-
bética, catarata, degeneração macular rela-
cionada à idade e outras causas de ceguei-
ra e deficiência visual na infância), além de 
educação continuada para os membros 
da Equipe de Saúde da Família, como os 
Agentes Comunitários de Saúde, no acom-
panhamento dos tratamentos prescritos, na 
orientação da forma correta de se instilar 
colírios, higiene ocular e cuidados básicos. 
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sos de astigmatismo irregular por afecções 
da córnea (ceratocone, por exemplo), cris-
talino (subluxação, por exemplo) e retina. 
Nessas clínicas ocorreria a adaptação de 
lentes de contato para a correção óptica 
dos erros de refração representados pelos 
astigmatismos irregulares, altos erros de 
refração ou de anisometropia. Cada uma 
dessas clínicas apoiaria um número de 
UBSs determinado pelo gestor.

Clínicas Oftalmológicas credenciadas 
pelo SUS para o atendimento, realização 
de exames diagnósticos e cirurgias fica-
riam responsáveis pelo diagnóstico, exame 
de refração mais complexo, prescrição de 
óculos e/ou adaptação de lentes de conta-
to, por exemplo, dos casos de astigmatis-
mo irregular por afecções da córnea (cera-
tocone, por exemplo) e pela realização de 
crosslinking, implante de anel, cirurgia fo-
torrefrativa ou transplante de córnea quan-
do necessário. Cada uma dessas clínicas 
apoiaria um número de UBSs determinado 
pelo gestor.

As condições de atenção à saúde ocu-
lar atualmente não são bem conhecidas. 
Há desestruturação geral dos serviços de 
atendimento em Oftalmologia. Um grande 
levantamento diagnóstico da situação atu-
al seria necessário para a instalação e es-
calonamento da assistência, inclusive para 
estabelecer referência e contra-referência 
de forma organizada.

• Schelini S. O Oftalmologista e a Of-
talmologia. Jornal Oftalmologico Jota Zero, 

julho/2014.

Proposta do CBO: Desburocratizar 
o credenciamento SUS das clínicas que 
atenderão a média e alta complexidade. Es-
timular a instalação de Centros Oftalmoló-
gicos em áreas prioritárias para o SUS, por 
convênios com a União, Estados ou Muni-
cípios, através do regime de concessão e 
permissão de prestação de serviços públi-
cos. Criar o Vale Consulta Oftalmológica. 
Implementar o Transporte Sanitário. Para 
o atendimento refracional utilizar unidades 
móveis em municípios com menos de 20 
mil habitantes. Estruturar um Programa de 
Oftalmologia Comunitária que atuaria na 
Atenção Básica em Oftalmologia interligan-
do a Atenção Básica à Saúde, como o PSF 
ou médicos de outras especialidades e os 
níveis mais complexos de atendimento of-
talmológico. Criar plano de carreira federal 
para o Médico Oftalmologista que se insta-
lar em localidades prioritárias para o SUS. 
Apoio didático e pedagógico, por ensino à 
distância pelo CBO a profissionais de saú-
de que atuem em áreas de baixa oferta de 
Médicos Oftalmologistas. Apoio técnico e 
consultoria em Oftalmologia por teleme-
dicina CBO a profissionais de saúde que 
atuem em áreas de baixa oferta de Médicos 
Oftalmologistas.

São Paulo, 01 de julho de 2014

Diretoria do CBO
Gestão 2013-2015

particularmente pessoas acima de 40-50 
anos de idade, representa boa oportunida-
de para a identificação de outras condições 
que podem levar à cegueira, como glauco-
ma e retinopatia diabética. Equipamentos 
oftalmológicos são caros. Não se pode ter 
e não há necessidade de se ter um con-
sultório oftalmológico por Unidade Básica 
de Saúde. Há necessidade de capacitar os 
agentes de saúde e os outros profissionais 
médicos para realizarem triagens eficientes 
o que levaria a redução das filas, uma vez 
que muitas vezes há casos encaminhados 
que não necessitam de exame a ser fei-
to pelo oftalmologista. Com o atendimen-
to estruturado na Atenção primária resta 
pensar na atenção oftalmológica no nível 
secundário. Levando em conta que o Bra-
sil possui cerca de 5.500 municípios e que 
número de habitantes é variável, há que se 
terem medidas para diferentes realidades. 
Para as grandes cidades, é importante ter 
as clínicas para exame de refração, tendo 
em vista que a grande e maciça deman-
da em Oftalmologia é o exame refracional. 
As clínicas devem estar alinhadas com as 
políticas de saúde do MS e localizadas de 
acordo com as regionais de saúde. Para 
municípios pequenos, em especial os me-
nores que 20.000 habitantes, a assistên-
cia pode ser feita por Unidades Móveis 
equipadas para o atendimento de exame 
refracional. O investimento em equipamen-
tos oftalmológicos não se justifica para a 
montagem dos consultórios permanentes 
nas pequenas cidades pelo custo/efeti-
vidade. As Unidades Móveis existem em 
todo o mundo. Na Itália, Unidades Móveis 
equipadas para fotodocumentação do fun-
do de olho e exame angiofluoresceinográ-
fico, transmitindo as imagens via internet 
para centros onde estão retinólogos que 
analisam as imagens, fizeram com que o 
número de cegos por retinopatia diabética 
fosse reduzido. As clínicas oftalmológicas 
e as Unidades Móveis seriam o equivalen-
te aos serviços de atenção secundária na 
óptica do SUS. 

• Schelini S. O Oftalmologista e a Of-
talmologia. Jornal Oftalmológico Jota Zero, 
julho/2014.

Propostas do CBO: ampliar a abran-
gência do Programa Brasil Alfabetizado. 
Estimular a instalação de Centros Oftalmo-
lógicos em áreas prioritárias para o SUS, 
por convênios com a União, Estados ou 
Municípios, através do regime de conces-
são e permissão de prestação de serviços 
públicos. Criar o Vale Consulta oftalmoló-
gica. Implementar o Transporte Sanitário. 
Para o atendimento refracional utilizar uni-
dades móveis em municípios com menos 
de 20 mil habitantes.

MéDIA E ALtA COMPLExIDADE

Clínicas Oftalmológicas credenciadas 
pelo SUS para o atendimento e diagnósti-
co ficariam responsáveis pelo diagnóstico, 
exame de refração mais complexo, em ca-

custo-benefício.  As campanhas são muitas 
vezes a primeira oportunidade de exame 
ocular das crianças, variando de 67,8% a 
94,2%, entre os escolares que compare-
ceram aos projetos

.
• Alves MR, Temporini ER, Kara-José 

N. Atendimento Oftalmológico de escola-
res do sistema público de ensino no muni-
cípio de São Paulo - aspectos médico-so-
ciais.  Arquivos Brasileiros de Oftalmologia 
2000;63(5):359-363.

O padrão ouro para a mensuração dos 
erros de refração é a refratometria ocular 
clínica sob cicloplegia. A utilização de um 
equipamento novo (photoscreener) em 
crianças com idades entre 6 e 14 anos 
de idade, encaminhadas das escolas, para 
avaliação oftalmológica em hospital de re-
ferência na cidade de São Paulo apresen-
tou  sensibilidade de 73,3% e especificida-
de de 93,18% em detectar erros refracio-
nais com necessidade de correção óptica. 
O valor preditivo positivo foi de 88% e o 
valor preditivo negativo de 83,67%.  Este 
equipamento  atuando como autorrefrator 
também mensura erros de refração esféri-
cos (variação entre ±7,50D) e cilíndricos 
(variação entre ±3,00D), com passos de 
0,25D e, os eixos do poder cilíndrico de 10 
a 1800, com passos de 10. O tempo para a 
realização das medidas é de 0,02 segun-
dos.  

Proposta do CBO: inovação tec-
nológica com a utilização de métodos de 
rastreamento refrativo baseados em instru-
mentos. O exame pode ser feito na escola. 
Programas como "One Dollar EyeGlasses" 
(Siemens) ou o Ver & Viver (Essilor) dis-
ponibilizam armações dos óculos e lentes 
oftálmicas prontas (de baixo custo)-dessa 
forma, o fornecimento dos óculos pode 
ocorrer no mesmo momento da prescrição 
(as lentes são encaixadas na armação no 
momento da prescrição e entregues ao es-
tudante). A abrangência do Programa Olhar 
Brasil pode ser ampliada com a instalação 
de Centros Oftalmológicos em áreas pri-
oritárias para o SUS; por convênios com 
a União, Estados ou Municípios, através 
do regime de concessão e permissão de 
prestação de serviços público; pela criação 
do Vale Consulta Oftalmológica e pela im-
plementação do Transporte Sanitário. Para 
o atendimento refracional sugere-se uti-
lizar unidades móveis em municípios com 
menos de 20 mil habitantes. Nas áreas 
carentes sugere-se realizar o exame com 
unidades móveis nas escolas utilizando 
métodos de triagem por equipamentos. 

GRuPO EtÁRIO DE 15  
Ou MAIS ANOS DE IDADE

A recomendação do Ministério da Saú-
de (Programa Brasil Alfabetizado) é para 
que as pessoas desse grupo etário sejam 
diretamente submetidas a exame ocular 
completo. A avaliação dos indivíduos que 
apresentam erros refrativos ou presbiopia, 
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Opinião

O 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
que foi implantado na década de 
80, tem entre os seus princípios 
a universalidade e a integralida-
de do cuidado, princípios que não 

serão atingidos se os médicos brasileiros não 
participarem ativamente das mudanças que 
estão ocorrendo por determinação do Minis-
tério da Saúde (MS).

No tocante a Oftalmologia, os oftalmolo-
gistas possuem interessantes propostas que 
poderiam melhorar em muito a atenção para 
com as doenças oculares. Apesar das inú-
meras ações que o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia sempre realizou, assim como as 
realizadas por iniciativa dos próprios oftalmolo-
gistas, a organização de programas e políticas a serem instituí-
dos em todo o território nacional deve ser do “Estado”.

Primeiro ponto: as “filas” para atendimento existem por-
que a hierarquização nas especialidades médicas e não apenas 
na Oftalmologia, não existe.

Equipamentos oftalmológicos são caros. Não se pode ter 
e não há necessidade de se ter um consultório oftalmológico 
por Unidade Básica de Saúde. Há sim necessidade, e vários de 
nós já trabalham neste sentido, de fazermos o matriciamento 
de agentes de saúde, ou de outros profissionais, que deverão 
trabalhar realizando triagens eficientes e que realmente sepa-
rem os casos que precisam da atuação do médico oftalmolo-
gista. O treinamento desses agentes de saúde poderia levar a 
redução das filas que existem, nas quais muitas vezes há casos 
que não necessitam de exame a ser feito pelo oftalmologista.

Na Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP, neste ano 
de 2014, estamos iniciando um curso à distância para trans-
ferência de competência em Atenção Básica. Há módulos de 
todas as especialidades médicas e os oftalmologistas estão 
integrados na equipe. Para o ano de 2015, estaremos ofere-
cendo um curso de especialização neste sentido. O formato de 
ensino à distância deve ser estimulado em um País continente 
e desigual e acredito muito que poderíamos, com o auxílio do 
Ministério da Saúde, atingir locais longínquos, trabalhando para 
a formação de recursos humanos diferenciados em escala am-
pliada.

Segundo ponto: com a base estruturada, teríamos que 
pensar na atenção oftalmológica no nível secundário. Levando 
em conta que o Brasil possui cerca de 5.500 municípios e que 
número de habitantes é variável, há que se ter medidas para 
diferentes realidades.

Para as grandes cidades, é importante ter as clínicas para 
exame de refração, tendo em vista que a grande e maciça 
demanda em Oftalmologia é o exame refracional. As clínicas 

devem estar alinhadas com as políticas de 
saúde do Ministério da Saúde e localizadas de 
acordo com as regionais de saúde. Para mu-
nicípios pequenos, em especial os menores 
que 20.000 habitantes, a assistência pode ser 
feita por Unidades Móveis equipadas para o 
atendimento de exame refracional. O investi-
mento em equipamentos oftalmológicos não 
se justifica para a montagem dos consultórios 
permanentes nas pequenas cidades pelo cus-
to/efetividade.

As Unidades Móveis existem em todo o 
mundo. E um parênteses agora é importante. 
Na Itália, Unidades Móveis equipadas para fo-
todocumentação do fundo-de-olho e exame 
angiofluoresceinográfico, com operação dos 

equipamentos por técnicos e transmissão das imagens via 
internet para centros onde estão retinólogos que analisam as 
imagens, fizeram com que o número de cegos por retinopatia 
diabética fosse reduzido. 

As clínicas oftalmológicas e as Unidades Móveis seriam o 
equivalente aos serviços de atenção secundária na óptica do 
SUS. 

O terceiro ponto está relacionado com os pequenos pro-
cedimentos cirúrgicos. Muito importante valorizar as doenças 
prevalentes em nosso meio, como o pterígio e os tumores pal-
pebrais (benignos e malignos). Os oftalmologistas precisam 
participar de ambientes cirúrgicos ambulatoriais de forma ro-
tineira e não apenas em campanhas, já que muitas doenças 
nunca foram contempladas nos “mutirões”.

O quarto ponto está relacionado com os casos mais com-
plexos, que necessitam de cirurgias como catarata e outras, ou 
acompanhamento crônico. É nos serviços terciários que exis-
tem as condições para este tipo de ação contra doenças que 
cegam e que representam ainda grandes causas de cegueira 
em países como o nosso, onde a catarata segue sendo uma 
grande causa de cegueira.

Quero lembrar que as condições de atenção à saúde ocular 
atualmente não são conhecidas. Há desestruturação geral dos 
serviços de atendimento em Oftalmologia.

Um grande levantamento diagnóstico da situação atual se-
ria necessário para a instalação e escalonamento da assistên-
cia, inclusive para estabelecer referência e contra referência de 
forma organizada.

Os oftalmologistas brasileiros, tenho certeza, gostariam 
muito de auxiliar nesta tarefa!

(*) Silvana Artioli Schellini

O oftalmologista e a
Oftalmologia brasileira

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

(*) Silvana Artioli Schellini, 
 diretora da Faculdade de Medicina (período de 2011/2015),
  membro do Conselho Universitário da UNESP
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O 
casal Monique Mele Machado Duo, 
de 23 anos, e Fábio Bezerra da Silva, 
de 39, foi preso pela polícia civil do 
Estado de São Paulo e acusado de 

participar de esquema de roubo e receptação 
de equipamentos oftalmológicos da cidade de 
São Paulo. 

A dupla foi flagrada quando se preparava 
para atacar um consultório na Vila Mariana, 
bairro da Zona Sul da capital paulista, portan-
do um revólver calibre 38 e uma pistola 6.35, 
com munição, fitas plásticas, tipo lacre, utiliza-
das para imobilizar pessoas e duas chaves de 
fenda para desmontar os aparelhos a serem 
transportados.

O delegado titular da 2ª Delegacia de In-
vestigações sobre Crimes Patrimoniais de In-
tervenção Estratégica do Deic (Departamento 
Estadual de Investigações Criminais), Eduar-

Polícia prende casal acusado 
de roubar clínicas oftalmológicas

do Camargo Lima, afirmou que sua equipe já 
apurava as atividades dos acusados quando 
detectou na nova invasão. 

“As prisões devem possibilitar o esclareci-
mento de, pelo menos, 14 roubos em clínicas 
médicas. Entraremos em contato com as víti-
mas para que procedam ao reconhecimento 
dos acusados enquanto continuamos as in-
vestigações para chegar ao receptador e aos 
outros cumplices o mais rápido possível e para 
tentar rastrear o destino dos equipamentos 
roubados”, declarou.

Camargo Lima ressaltou que este tipo de 
crime é mais seguro e rentável mais do que 
roubo a banco. Investigações iniciais indicam 
que os acusados atuavam há aproximada-
mente um ano. 

O aumento da frequência dos assaltos a 
clínicas oftalmológicas na cidade de São Pau-
lo fez com que um grupo de médicos procu-
rasse as autoridades solicitando providências, 
ao mesmo tempo que alertavam os colegas, 
com o apoio do CBO, para tomarem cuidado 
com equipamentos oferecidos no mercado 
secundário.

“A ação dos médicos brecou a ação dos 
acusados, dando o fôlego que a polícia preci-
sava para identifica-los. Os detidos vão respon-
der na Justiça por roubo e a consistência da 
acusação vai depender da colaboração das víti-
mas no reconhecimento. Sabemos que muitas 
vítimas se omitem, por receio ou comodismo, 
o que, às vezes, dificulta o trabalho da Justiça, 
concluiu o delegado Eduardo Camargo Lima. 

1. Foto do casal liberada pela polícia 2. Foto de Fábio Bezerra da Silva liberada pelas autoridades 3. Material apreendido

1 2 3

Eduardo Camargo Lima

Secretário de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, Fernando Grella 
Vieira
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“Quebrando Paradigmas” foi o lema do 39º 
Congresso da Sociedade Brasileira de Retina 
e Vitreo (SBRV), realizado no Hotel Royal Palm 
Plaza, em Campinas (SP), de 10 a 12 de abril. 
O evento reuniu mais de mil oftalmologistas de 
todo o Brasil e teve 24 convidados internacio-
nais. Foi presidido por Osias F. Souza e duran-
te a assembleia da sociedade, André Marcelo 
Vieira Gomes foi eleito presidente da SBRV, 
em sucessão a Walter Takahashi.

De acordo com seus organizadores, o con-
gresso teve como objetivos discutir as condu-
tas estabelecidas, desenvolver opções e mudar 
conceitos sobre a medicina baseada em evi-
dências, procurando também valorizar a expe-
riências dos médicos oftalmologistas. “A grade 
foi desenvolvida visando estimular a troca de 
ideias, painéis e discussões de casos”, afirmou 
o presidente do congresso em sua mensagem 
aos participantes do evento.

Os tratamentos clínicos das doenças da 
retina, principalmente com a avaliação das 
abrangências e limites dos antiangiogênicos, 
os últimos avanços nos exames diagnósticos 
e os tratamentos cirúrgicos foram os grandes 
temas debatidos no congresso de Campinas.

Eleita durante a assembleia geral dos as-
sociados, a diretoria da SBRV para o biênio 
2014/16 tem a seguinte composição: 

André Marcelo Vieira Gomes (presidente), 
Fausto Uno  (vice-presidente), Acácio Muralha 
Neto (1º secretário), Maurício Maia (2º secre-
tário) e Arnaldo Furman Bordon (tesoureiro). 
André Corrêa Maia de Carvalho foi eleito dire-
tor de comunicação; Mauro Goldbaum, diretor 
de publicação; Magno Antônio Ferreira, diretor 
de curso; Jorge Rocha, diretor de assuntos in-
ternacionais e Silvana M. P. Vianello diretora de 
assuntos profissionais.

Também foram eleitos os vice-presiden-
tes regionais: Theodomiro  Lourenço Garrido 
Neto (norte), Theophilo José de Freitas Neto 
(nordeste), Álvaro Haverroth  Hilgert (centro-
oeste), Danilo Sone Soriano (sudeste) e Mário 
Junqueira Nobrega (sul).

Conscientizar a sociedade sobre o papel 
do médico oftalmologista, combater o 
exercício da nossa profissão por não-

médicos (sejam optometristas ou não), apoiar 
todas as campanhas públicas, seja de preven-
ção ou tratamento e desenvolver palestras, 
debates e encontros com a categoria e a co-
munidade: estes são os objetivos da nova dire-
toria da Sociedade Piauiense de Oftalmologia 
(SPO) eleita recentemente presidida por Ma-
ria de Lourdes Cristina Alcântara Paz Carvalho 
do Nascimento.

A nova diretoria da SPO também é formada 
por Vitor Cortizo da Fonseca (vice-presidente), 
Almira Noronha de Castro Monte (secretária 
geral) e Márcio Fortes Mendes (tesoureiro). 

“A SPO está disposta a estabelecer parce-
rias com os órgãos oficiais, entidades privadas 
e demais instituições que representam os oftalmologistas 
para cumprir suas metas e aprimorar a Oftalmologia no 

Congresso da SBRV

Piauí. A nossa Oftalmologia de qualidade está 
presente tanto na rede pública como privada 
e queremos congregar os colegas de todo o 
Estado para vencer os desafios que enfrenta-
mos”, declara a presidente da SPO.

Maria de Lourdes Cristina Alcântara Paz 
Carvalho do Nascimento graduou-se na Uni-
versidade Federal do Piauí (UFPI) e fez o 
Curso de Especialização em Oftalmologia na 
mesma instituição, especializando-se poste-
riormente em retina e vítreo. É a oftalmologista 
responsável pelo exame dos recém-nascidos 
prematuros para prevenção de retinopatia da 
prematuridade nas maternidades públicas de 
Teresina, oftalmologista concursada do Hos-
pital Getúlio Vargas (o maior do Estado) e da 
Fundação Municipal de Saúde.

Os contatos com a SPO podem ser feitos 
pelo telefone (86) 3303-4222 ou então através do site 
www.portalspo.org.br

Sociedade Piauiense de Oftalmologia

Solenidade de abertura do 
congresso

André Marcelo Vieira Gomes



34

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2014

Oftalmologia em Notícias

P
elo terceiro ano consecutivo, a Socie-
dade Brasileira de Glaucoma (SBG) 
e a Associação Brasileira de Amigos, 
Familiares e Portadores de Glaucoma 

(ABRAG)  promoveram atos referenciados ao 
Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo 
Glaucoma (26 de maio) para informar e cons-
cientizar a população sobre a doença e os cui-
dados necessários para buscar o diagnóstico 
precoce e manter sua evolução sob estrito 
controle.

As principais ações foram realizadas em 
São Paulo (SP). Sob o lema “Veja Todos os 
Dias - Entre em Campo contra o Glaucoma”, 
no próprio 26 de maio, uma segunda-feira, no 
vão do Museu de Arte de São Paulo (MASP), 
na Avenida Paulista, um dos mais conhecidos 
cartões postais da cidade, dois personagens 
que já atuaram nas campanhas anteriores, 
o Olho e o Colírio convidavam pessoas que 
passavam pelo local a cobrarem um pênalti 
com os olhos vendados. No mesmo local, jo-
gadores profissionais do time de futebol da 
Associação de Pais e Amigos e Deficientes 

Visuais (APADV) con-
versavam com o públi-
co sobre como é jogar 
sem a visão. Durante 
todo o dia, foram dis-
tribuídos milhares de 
panfletos em vários 
pontos da Capital 
Paulista.

Nos dias anterio-
res, o goleiro Marcos 
e o jogador Cafu ha-
viam colaborado com 

SBG e ABRAG promovem campanha 
de conscientização sobre Glaucoma

a elaboração de peças publicitárias para a 
campanha.

De acordo com o presidente da SBG, 
Francisco Eduardo Lopes de Lima, a inicia-
tiva teve a intenção de aproveitar a Copa do 
Mundo para colocar o glaucoma em evidência. 
“Posicionamos uma trave de gol e chamamos 
os presentes para chutar um pênalti sem en-
xergar. As reações foram bastante positivas e 
conseguimos nosso objetivo de conscientizar 
as pessoas”. 

Em 28 de junho, a SBG e a ABRAG pro-
moveram o Almoço Sensorial, com repre-
sentantes dos meios de comunicação no 
sofisticado restaurante Carlota, no qual os 
convidados tiveram os olhos vendados e apro-
veitaram o delicioso menu do restaurante sem 
conseguir enxergar os alimentos e as bebidas, 
à semelhança de um paciente de glaucoma 
que não teve a oportunidade de controlar ade-
quadamente a doença.

“O almoço sensorial foi elaborado para 
mostrar a todos que a visão e também na sua 
ausência, a vida continua. Nós temos não so-
mente a responsabilidade de evitar a ceguei-
ra, mas também, mostrar aos cegos, mostrar 
que a vida continua. Então, este almoço foi 
elaborado para mostrar duas coisas, primeiro: 
valorize sua visão, olhe como ela faz falta na 
hora em que você se alimenta; e que apesar 
de você não ter a visão é possível apreciar o 
gosto das comidas, diferenciá-las e explorar 
seus demais sentidos”, declarou Francisco 
Lima. 

Finalmente, em 30 de maio foi realizada a 
sessão de “Cine Descrição”, na qual cerca de 
120 participantes vivenciaram uma sessão de 
cinema vendados, com pessoas descrevendo 
as imagens e com o som original da obra. 

O filme escolhido foi Meninos de Kichu-
te,  longa metragem brasileiro lançado em 
2009 dirigido por Luca Amberg, baseado no 
livro homônimo de Márcio Américo (também 
co-roteirista), que recebeu o Prêmio do Públi-
co de Melhor Filme Brasileiro na 34ª Mostra 
Internacional de Cinema de São Paulo.

As atividades da campanha “Veja Todos os 
Dias – Entre em Campo contra o Glaucoma” 
contaram com patrocínio das empresas Aller-
gan e Alcon e o apoio das empresas Genon 
e Pfizer.
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I
nteratividade e discussão científica de alta 
qualidade foram as características ressal-
tadas pelos palestrantes do 10º Simpósio 
Internacional de Glaucoma da UNICAMP, 

realizado no Hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo (SP), em 23 e 24 de maio. O evento, 
presidido por Vital Paulino Costa, contou com 
a participação de mais de 500 especialistas 
e também de representantes da Oftalmolo-
gia internacional, como os professores da 
Dalhousie University, no Canadá, Balwantray 
Chauhan e Marcelo Nicolela.

Na solenidade de encerramento do simpó-
sio, Vital Paulino Costa declarou que “É uma 
honra e satisfação muito grande organizar um 
congresso durante 20 anos e ter sempre au-
ditórios lotados, mostrando que os esforços 
que fazemos para montar um programa abran-
gente, e ao mesmo tempo com aplicação 
prática para o oftalmologista geral, tem dado 
resultado para o seu aprendizado constante. 
Gostaria de agradecer a todos que tem com-
parecido a esse Simpósio, como também a to-
dos os palestrantes que ao longo dessas duas 
décadas estiveram aqui, com o objetivo de in-
formar a classe oftalmológica, numa demons-
tração que os especialistas em Glaucoma no 
País abraçam uma das missões do médico, 
que é propagar o conhecimento. Espero que 
em 2 anos, no 11º Simpósio de Glaucoma da 
UNICAMP, tenha a oportunidade de reunir um 
público ainda maior, em um evento que tem se 
tornado referência em Glaucoma”.  (Veja tam-
bém matéria sobre Dia Nacional de Combate à 
Cegueira pelo Glaucoma na página 34)

10º Simpósio Internacional de Glaucoma

A Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) adquiriu sua sede pró-
pria em 29 de maio, localizada no Condomínio Higienópolis Medical 
Center, na rua Mato grosso, 306, Higienópolis, São Paulo, SP. O imóvel, 
de 35 m², nunca foi ocupado e localiza-se no mesmo prédio da atual 
sede da SBG, mas em andar mais elevado. A inauguração oficial da 
sede está programada para 15 de agosto.

Palestra de  Balwantray Chauhan
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O 
XIII Congresso Internacional de Ca-
tarata e Cirurgia Refrativa, realizado 
de 02 a 05 de abril no Centro de 
Convenções SulAmérica, no Rio de 

Janeiro (RJ), reuniu mais de dois mil médicos 
oftalmologistas de todo o Brasil e do conti-
nente americano num grande evento social e 
cientifico que marcou o início de uma nova era 
na vida das entidades de subespecialidades, 
que concluíram o processo de unificação e 
criação de uma nova entidade com maior in-
serção internacional. 

O evento foi realizado simultaneamente ao 
IX Congresso Internacional de Administração 
em Oftalmologia, ao II Congresso Internacio-
nal da Sociedade brasileira de Enfermagem 
em Oftalmologia e ao VI Fórum da Sociedade 
brasileira de Catarata e Cirurgia refrativa para 
Residentes. 

Os avanços ocorridos em todos os cam-
pos abordados pelas respectivas subespe-
cialiades tiveram espaço privilegiado nas 
programações científicas dos diferentes 
eventos. Além disso, a programação social 

privilegiou a realização de homenagens aos 
pioneiros dos campos do conhecimento of-
talmológico abordado e aos especialistas de 
destaque na atualidade.

 
COMPOSIçãO DA DIREtORIA

 
A conclusão do longo processo de unifi-

cação das sociedades brasileiras de Catarata 
e Implantes Intraoculares e de Cirurgia Refra-
tiva ocorreu no congresso do Rio de Janeiro 
e resultou na eleição da primeira diretoria da 
Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia 
Refrativa (ABCCR), que também tem nome e 
sigla em inglês (Brazilian Association of Ca-
taract and Refractive Surgery – BRASCRS), 
presidida por Carlos Gabriel de Figueiredo e 
que tem a seguinte composição: 

Carlos Gabriel de Figueiredo (pre-
sidente), Pedro Paulo Fabri (vice-pre-
sidente), Newton Andrade (secretário 
geral), Vagner Loduca (1º secretário), 
Carlos Heler Ribeiro Diniz (tesoureiro 
geral), Leonardo Pereira (1º tesoureiro), 
Amaryllis Avakian e Gustavo Victor (di-
retores de Cursos), Marcelo Vieira Net-
to e Newton Kara José Júnior (diretores 
de Publicações), Ivan Urbano e Marcony 
Santhiago (diretores de Vídeo), Durval 
Moraes de Carvalho Júnior e Daniel Al-
ves Montenegro (diretores de Comuni-
cação).

O Conselho Deliberativo da entidade 
é formado por: Bruno Machado Fontes, 
Carlos Gabriel de Figueiredo, Carlos 
Heler Ribeiro Diniz, Durval Moraes de 
Carvalho, Edna Emília G. M. Almodim, 
Fernando L. C. Trindade, Flávio Rezende 
Dias, Francisco Grupenmacher, Homero 
Gusmão de Almeida, Ivan Roque Urbano 
de Souza, João Alberto Holanda de Frei-
tas, José Beniz Neto, José Eutrópio Vaz, 
José Ricardo C. L. Rehder, Leila Suely 
Gouvêa José, Leonardo Akaishi, Marce-
lo Carvalho Ventura, Marco Antônio Rey 
de Faria, Mário Ursulino Machado Car-
vlaho, Mauro Silveira Queiroz Campos, 
Miguel Ângelo Padilha, Newton Kara 
José Júnior, Newton Kara José Júnior, 
Newton Leitão de Andrade, Paulo César 
Fontes, Ramon Ghanem, Ricardo Quei-
roz Guimarães, Sérgio Kwitko e Tadeu 
Cvintal.

Catarata e Cirurgia Refrativa

Carlos Gabriel de Figueiredo

O Brasil, apesar 
de tudo, já ocupa 
lugar de destaque 
no cenário mundial 
e nosso dever é 
assumi-lo 
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JORNAL OFtALMOLÓGICO JOtA ZERO: Descreva o 
processo de união das duas entidades.

Carlos Gabriel de Figueiredo: A Sociedade Bra-
sileira de Catarata e Implantes Intraoculares (SBCII) 
foi fundada em 1981 e, durante duas gestões, realizou 
seus congressos sob a regência de seus fundadores, 
o primeiro com Pedro Moacyr Aguiar e o segundo com 
Afonso Fatorelli. Em 1985, com a fundação da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Refrativa (SBCR), os con-
gressos passaram a ser realizados sempre em conjunto. 
Desde então, as duas sociedades passaram a trabalhar 
juntas em todos os campos, sempre em total harmonia.  
Há aproximadamente 10 anos, iniciou-se o movimento 
de união das duas sociedades, principalmente para a  
racionalização da área administrativa. Além disto, a ca-
tarata foi se transformando cada vez mais em cirurgia 
refrativa e a grande maioria dos cirurgiões brasileiros 
faz os dois procedimentos. Portanto, a tendência para 
união tornou-se cada vez mais forte. Na gestão de Leo-
nardo Akaishi e Newton Andrade, nas quais existiu forte  
atuação de Carlos Heller Diniz, as resistências à união 
foram derrubadas e, dessa forma, os conselhos apro-
varam a união. Na gestão seguinte, todos os requisitos 
legais foram alcançados e, finalmente, no Congresso 
Internacional do Rio de Janeiro a ABCCR (Associação 
Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa), para os mais 
nacionalistas, ou BRASCRS (Brazilian Association of Ca-
taract and Refractive Surgery), para os internacionalistas, 
foi fundada

JOtA ZERO:  Qual é a atual situação da nova entidade?
Carlos Gabriel de Figueiredo: A BRASCRS, como 

gosto de chamá-la, tem aproximadamente 2.000 associa-
dos, número este que vem aumentando consideravelmen-
te a cada gestão, graças ao trabalho feito, principalmente 
na área da educação continuada. Quem ainda não entrou 
em nosso site (www.catarata-refrativa.com.br) deveria 
fazê-lo, pois as informações e vídeos nele contidos são 
sempre atualizados. 

JOtA ZERO: Quais são seus planos?
Carlos Gabriel de Figueiredo: Estamos iniciando 

um novo ciclo. A meu ver, não há muito mais a ser feito, a 

não ser manter e tentar incrementar o legado que todos 
os ex-presidentes da SBCII e SBCR nos deixaram. Nos-
sos congressos, por exemplo, atingiram nível tal que torna 
difícil para qualquer diretoria que assuma superar o que  
foi feito. Contudo, o time formado é sensacional e irá se 
empenhar ao máximo para tanto. Fiquei extremamente 
entusiasmado quando abri pela primeira vez o site depois 
que ele foi incrementado pelos nossos ex-presidentes 
Crema e Renato. O que temos a fazer é cuidar muito bem 
desta joia criada por eles, enriquecendo seu conteúdo. 
Daremos atenção especial às publicações científicas. 
Nossos diretores de Publicação terão trabalho intenso 
para fazer com que a Revista Brasileira de Oftalmologia, 
que dividimos com a SBO, aumente significativamente 
suas publicações sobre catarata e cirurgia refrativa. Além 
disso, procuraremos aumentar ainda mais a qualidade 
das publicações na revista “Oftalmologia em Foco”, bem 
como tentar aumentar sua divulgação internacional, prin-
cipalmente na América Latina e nos países de língua por-
tuguesa. Ademais, vamos atuar na filantropia e na regu-
lamentação de diretrizes e protocolos, como exige nosso 
Estatuto. Finalmente, temos que pensar em renovação e, 
por isso, em nossa diretoria temos uma grande quantida-
de de jovens. 

JOtA ZERO:  E a questão da internacionalização da en-
tidade?

Carlos Gabriel de Figueiredo: Há algum tempo, 
as sociedades iniciaram um trabalho de internacionaliza-
ção e, embora esse processo seja visto com ceticismo  
por alguns, a maioria acredita que não há porque nos  
fecharmos internamente. O Brasil, apesar de tudo, já ocu-
pa lugar de destaque no cenário mundial e nosso dever 
é assumi-lo. Todas nossas ações devem ter cunho inter-
nacional e por isto se faz necessária a adoção de nosso 
apelido (que também consta no Estatuto) a ser divulgado 
em todo o planeta: BRASCRS. Não estamos, com isso, 
menosprezando o Brasil, mas sim buscando reconhe-
cimento, além de nacional, mundial para a sociedade  
e para os oftalmologistas brasileiros que certamente  
têm qualidade internacional. Só por isso preferimos o 
nome em inglês. Nossas ações serão sempre divulgadas 
no exterior e, infelizmente, o português não é língua uni-
versal. 

“Estamos iniciando um novo ciclo”
Na avaliação de Carlos Gabriel de Figueiredo, a união das sociedades de catarata e cirurgia 
refrativa vai ter consequências bastante positivas no desenvolvimento da ciência e da prática 
oftalmológica no campo do conhecimento abordado e também na internacionalização e na 
integração da Oftalmologia brasileira no cenário científico e acadêmico mundial.  
Confira as expectativas do novo presidente da ABCCR/ BRASCRS na entrevista abaixo.



38

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2014

Oftalmologia em Notícias

Ronald Cavalcanti 
presidente do Conselho 
Curador da FAV. 
Barbara Goetz, da CBM 
(Alemanha) e  Jorg-
Michael Kimmig (Lions 
Alemanha) 

Solenidade de inauguração

E
sse centro é da população. As pes- 
soas não vão precisar mais ir a ou-
tros Estados para realizar tratamentos 
complexos que agora podem ser fei-

tos aqui no Recife.”
Com estas palavras, a presidenta da Fun-

dação Altino Ventura (FAV), Liana Ventura, 
encerrou a solenidade de inauguração do 
Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
“Menina dos Olhos“, realizada em 28 de mar-
ço, no Recife (PE). 

De 26 a 31 de maio, 1.640 estudantes do ensino fundamental, do Ensi-
no de Jovens Adultos (EJA) e professores da rede pública de ensino 
de Caruaru (PE) foram atendidos no Mutirão de Assistência Visual: 

Projeto Boa Visão, com a realização de exame oftalmológico completo reali-
zado pela equipe da Fundação Altino Ventura

A iniciativa contou com o apoio da fundação italiana OneSight (do grupo 
Luxottica), que possibilitou a doação de  mais de 700 óculos para correção 
de erros refrativos dos pacientes detectados pelo projeto, além de mais de 
1.000 óculos de sol. Também teve o apoio das secretarias de Saúde e Edu-
cação municipal e estadual.  E do projeto “Ver e Viver” da empresa Essilor.

 A equipe da Fundação Altino Ventura contou com 32 profissionais, in-
cluindo 15 médicos oftalmologistas, auxiliares de oftalmologia, equipe de 
manutenção e administração, além de 40 voluntários de diversos setores da 
sociedade de Caruaru.

Inauguração do Centro Especializado 
em Reabilitação “Menina dos Olhos”

A solenidade contou com a presença do 
ex-governador do Estado de Pernambuco e 
pré-candidato Eduardo Campos, do prefei-
to do Recife, Geraldo Júlio, do secretário de 
Saúde de Pernambuco, Antônio Figueira e 
de várias outras autoridades e lideranças da 
sociedade civil. Também contou com a partici-
pação de representantes dos parceiros inter-
nacionais da FAV: a Fundação do Lions Clu-
bes da Alemanha e a Christian Blind Mission 
(CBM) do Equador e Alemanha. 

O Centro Especializado em Reabilitação 
“Menina dos Olhos” está preparado atualmen-
te para atender pacientes com deficiências vi-
suais e intelectuais de todas as faixas etárias, 
como também seus familiares. Atua também 
na capacitação profissional, promovendo es-
tágios para oftalmologistas e terapeutas de 
diversas universidades. 

Oferece a população atendimento multi-
profissional através de oftalmologistas, cardio-
logistas, otorrinolaringologista, neurologista, 
psicólogas, psicopedagogas, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional, assis-
tente social, musicoterapeuta e instrutora de 
Braille. 

Depois de funcionar 28 anos em imóveis 
alugados, a FAV adquiriu em 2009 um terre-
no com 20.000 m2, para construção de sua 
sede própria. Em 2011, através do apoio de 
importantes parceiros nacionais e internacio-
nais, iniciou a construção do módulo I, com 
4.208 m2, composto do Centro Especializado 
em Reabilitação, consultórios oftalmológicos 
e centro administrativo. A conclusão deste pri-
meiro módulo exigiu cerca de R$ 15 milhões 
em investimentos. 

Pr
oje

to 
Bo

a V
isã

o
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O 
Ministério da Saúde está divulgado o livro Diretrizes de Atenção à Saúde Ocular 
na Infância: detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências 
visuais, resultado de ação conjunta da Coordenação-Geral da Média e Alta Com-
plexidade – do Departamento de Atenção Especializada (DAE) – e da Área Té- 

cnica de Saúde da Pessoa com Deficiência – do Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas (DAPES) – ambos da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do Ministério da 
Saúde. 

A obra contou com a colaboração do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), da 
Área Técnica Saúde da Criança e Aleitamento Materno/DAPES/SAS/MS, da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

O objetivo destas diretrizes é oferecer orientações às equipes multiprofissionais para 
o cuidado à saúde ocular da criança abrangendo o pré-natal, neonatal e até o final da 
infância.

A elaboração das diretrizes foi coordenada por Andréa Zin, Célia Nakanami, Ênia Maluf 
Amui, Ione Maria Fonseca de Melo, Liana Oliveira Ventura e Nicole Gianini.

O download das diretrizes pode ser feita no site http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/diretrizes_atencao_saude_ocular_infancia.pdf

Diretrizes de saúde ocular na infância

30 
de julho é a data limite para 
inscrições para concorrer ao 
Prêmio de Excelência em Of-
talmologia XOVA (eXcellence 

in Ophthalmology Vision Award), promovido 
pela divisão farmacêutica da Novartis e pela 
Alcon – divisão do grupo Novartis focada em 
produtos oftalmológicos.

O XOVA premia instituições que oferecem 
educação sem fins lucrativos ou iniciativas 
inovadoras que tenham impacto duradouro e 
significante nos cuidados da visão.

A premiação possibilita investimento em 
iniciativas mundiais que possam ajudar nos 
cuidados da visão de forma sustentável e sem 
fins lucrativos. Todos os especialistas da área 
da oftalmologia podem participar, como médi-
cos, residentes e enfermeiros. Os vencedores 
receberão até 50 mil euros para investimento 
no projeto. 

 O XOVA já possibilitou a melhoria da visão 
de crianças, comunidades de zona rural, trei-
namento e capacitação de profissionais, cons-
trução e ampliação de centros oftalmológicos 
e instalações tecnológicas. Para inscrever um 
projeto é necessário estar vinculado a um ins-
tituto acadêmico ou universidade, organização 
não governamental, hospital ou clínica, pois o 
prêmio é concedido para a instituição.

Novartis e Alcon oferecem 50 mil euros em  
prêmio para projetos que melhoram a visão no mundo

As propostas devem indicar como a ini-
ciativa pode ser executada, usando recursos 
locais depois do recebimento do prêmio e de-
vem demonstrar em planos claros exemplos 
de viabilidade, impacto e benefícios da área 
local a longo prazo.

O formulário para a inscrição, as pergun-
tas e respostas mais frequentes e outras in-
formações sobre o prêmio estão disponíveis, 
em inglês, no site www.xovaprogram.org/ 

Após preencher o formulário, os parti-
cipantes devem enviá-lo até 30 de julho de 
2014 xova@fishawack.com

O XOVA premia 
instituições que 
oferecem educação 
sem fins lucrativos ou 
iniciativas inovadoras 
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A 
Associação Nacional de Assistência ao Diabético 
(ANAD) promove de 24 a 27 de julho o 19º Con-
gresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes em 
São Paulo (SP).

A programação científica do evento prevê a realização 
de 44 simpósios com mais de 200 palestras, apresenta-
das por especialistas do Brasil e convidados internacionais, 
além de oficinas, cursos multiprofissionais e apresentação 
de Temas Livres.

Conjuntamente haverá a 19ª Exposição Nacional de 
Produtos e Alimentos para Portadores de Diabetes, com 
a participação de empresas que atuam em Diabetes, apre-
sentando os novos lançamentos e insumos, alimentos diet, 
sapatos, meias e cremes para diabéticos.

De acordo com o presidente do congresso, Fadlo Frai-
ge Filho, a importância da atualização e reciclagem dos 
profissionais é fundamental, pois 75% dos pacientes com 
diabetes são tratados por não especialistas e dependem 
unicamente do Sistema Público de Saúde, onde o trata-
mento inadequado leva a uma maior incidência das graves 
complicações, aliado ao desconhecimento dos que não 
sabem ter a doença e falta de conscientização dos que 
sabem.

As consequências do diabetes para a saúde ocular 
terão uma parte especial na programação do congresso, 
coordenada por Paulo Henrique de Ávila Morales.

Inscrições e mais informações: www.anad.org.br/con-
gresso/19_Congresso_Site/

Congresso 
Multidisciplinar 
em Diabetes

D
e 10 a 12 de abril, os Departamentos de Oftalmolo-
gia das Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) da USP, Unesp Botucatu e Unicamp reali-
zaram a 5ª. Jornada Paulista de Oftalmologia. Simul-

taneamente foram realizadas a 50ª Reunião do CEO Cyro de 
Rezende, o 2º Simpósio Paulista de Pós-Graduação em Oftal-
mologia e o I Simpósio Paulista de Oftalmologia Veterinária.  
O evento contou com a participação de mais de mil médicos 
oftalmologistas, além de centenas de enfermeiros, veteriná-
rios, auxiliares de oftalmologia, pesquisadores da área de ci-
ências da visão e estudantes. Com programação abrangente, 
a Jornada abordou todos os aspectos da Oftalmologia atual 
e privilegiou a realização de debates para a busca resultados 
que pudessem acrescentar conhecimento e inovação aos 
participantes, nos diferentes níveis de complexidade. A pro-
gramação simultânea foi dividida entre simpósios de pós-
-Graduação, casos 
clínicos, palestras, 
apresentação oral 
e apresentação de 
pôsteres.  

A 5ª. Jornada 
Paulista de Oftal-
mologia contou 
com a participação 
do professor Ga-
briel Willmann, do 
Department of Ophthalmology, University of Tübingen, Ale-
manha, que proferiu palestra sobre os estudos conduzidos 
no Himalaia e no Monte Mckinley, onde seu grupo observou 
o impacto das altas altitudes sobre a visão e os tecidos ocu-
lares e apresentou dados recentes sobre seus estudos do 
tratamento com eletroestimulação transcorneana nas dis-
trofias retinianas como a retinose pigmentar.

A próxima edição da Jornada Paulista de Oftalmologia 
vai acontecer em abril de 2015 em Campinas (SP).

Paulo Henrique de Ávila Morales

5ª Jornada 
Paulista de 
Oftalmologia

5ª Jornada 
Paulista de 
Oftalmologia
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F
rancisco Irochima Pinheiro, Doutor 
em Ciências da Saúde pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e especialista 

em Cirurgia Refrativa, Lentes de Contato 
e Farmacologia Ocular, criou um equipa-
mento portátil capaz de triar ceratocone, 
o Topograph Smart System.

O equipamento consiste em um 
topógrafo de córnea portátil, com alta 
mobilidade, capaz de ser utilizado e car-
regado facilmente para qualquer lugar e 
ser utilizado, inclusive, durante o ato ci-
rúrgico com o paciente deitado. 

De acordo com Irochima Pinheiro, o 
topógrafo possui aplicativo próprio que é 
instalado em smartphone e trabalha em 
conjunto com case encaixado no apare-
lho celular, dotado de um sistema óptico 
de projeção. Ao ser acionado na frente 
da córnea, o aparato é capaz de medir as 
curvaturas de uma córnea.

“A ideia surgiu da finalidade de se 
criar uma ferramenta prática, fácil de 
carregar, de custo relativamente baixo 
e que pudesse ser utilizada em poucas 
etapas com o objetivo de realizar triagem 

do ceratocone entre alunos de várias 
escolas. Uma vez diagnosticado preco-
cemente, os indivíduos acometidos pela 
doença têm a possibilidade de procurar 
tratamento e deter sua evolução, com 
indicação do cross link”, afirma.

O médico ressalta que o 
sistema já tem sua proprie-
dade intelectual protegi-
da na forma de registro 
de patente e faz parte 
de um grande proje-
to chamado “Eye Care 
in the Bag”. No projeto, 

Oftalmologista potiguar cria equipamento 
portátil para triagem de ceratocone

A advogada Deborah Medeiros, do Escritório de Advoca-
cia Bullón & Albuquerque Advogados Associados, que 
integra o Departamento Jurídico do CBO, e médico oftal-

mologista Paulo Yoshio Takeuti, da Associação Paranaense de 
Oftalmologia, participaram de diligência policial ocorrida em 28 
de abril na cidade de Nova Londrina (PR) para coibir ações de 
exercício ilegal da Medicina. O procedimento legal foi realizado 
pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Orga-
nizado (GAECO).

A secretária da clínica FISIOMED, local onde funciona 
consultório de optometria denunciado, prestou esclarecimen-
tos junto ao delegado Elmano Rodrigues Ciriaco, do GAECO, 
informando que o optometrista realmente possui consultório 
montado na clínica e atende por volta de dez pacientes por dia. 
A agenda de atendimentos foi apreendida pelos policiais.

 O optometrista Brasilisio de Castro Neves, que também é 
vereador em Nova Londrina, afirmou que realmente atende pa-
cientes de acordo com orientação do autodenominado Conse-
lho Regional de Ótica e Optometria (CROO), realizando o tes-

te de visão. Afirmou, ainda, que atende alguns pacientes pelo 
SUS através de um convênio firmado há mais de 5 anos entre 
a prefeitura de Nova Londrina e a empresa Centro de Correção 
Visual, registrada em nome do seu afilhado (Flávio Alexandre 
Xavier), e assim, todos os atendimentos são prestados com 
base nesse vínculo com o município na clínica Fisiomed.

 Castro Neves informou ainda que há um Mandado de Se-
gurança (MS) coletivo no Tribunal de Justiça do Paraná que 
garantiria seu exercício profissional, em contraposição à legis-
lação federal vigente (decretos 20.931/32 e 24.492/34).

Em razão do constrangimento que poderia causar caso o 
local fosse lacrado, o promotor ofereceu ao optometrista a pos-
sibilidade de assinar um termo de suspensão de atividades até 
a conclusão dos trabalhos investigativos do GAECO e/ou ulte-
rior deliberação judicial competente. O optometrista assinou a 
declaração de suspensão, sob pena de responsabilidade penal 
nos termos dos crimes de desobediência e fraude processual. 

 O promotor afirmou que em breve oferecerá a denúncia 
contra o optometrista em razão do art. 282 do Código Penal.

“Clínica” de optometria fechada no Paraná

que está em andamento há cerca de 
um ano, a empresa Ciência Ilustrada 
Studio vem desenvolvendo uma série 
de dispositivos para acoplar ao próprio 
smartphone os acessórios de baixo cus-
to, que caibam em uma mochila e com 
capacidade de atender às necessida-
des de um consultório oftalmológico. 
Por estarem conectados a um aparelho 
acessível à internet, esses dispositivos 
permitem ainda o registro dos exames 
e seu compartilhamento com uma cen-
tral integrada a toda rede diagnóstica 
por geolocalização, gerando em dados 
a situação ocular de uma população em 
qualquer lugar do mundo.

A Ciência Ilustrada Studio é uma 
empresa startup incubada na Inova Me-
trópole, do Instituto Metrópole Digital da 

Universidade Federal 
do Rio Grande do 
Norte (UFRN), espe-
cializada no desen-
volvimento e na apli-
cação de aplicativos 
e dispositivos móveis 

na área da saúde.
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O que seria da Oftalmologia sem a cor-
reção adequada dos erros refracionais? É a 
pergunta feita por César Lipener e Ricardo 
Uras, autores do livro “Essencial em Lentes 
de Contato”, lançado recentemente pela Edi-
tora Cultura Médica / Guanabara Koogan.

Para os autores, na apresentação da 
obra, a área das lentes de contato teve inú-
meros progressos nos últimos anos e cada 
vez mais pacientes têm se beneficiado das 
novas tecnologias, materiais e desenhos das 
lentes, razão pela qual elaboraram a obra 
dirigida aos oftalmologistas que oferecem 
esta alternativa de atendimento a seus pa-
cientes.

Dividida em 37 capítulos 3 elaborada 
com a colaboração de 48 médicos oftal-
mologistas de várias especialidades, a obra 
aborda os aspectos médicos, legais, históri-
cos e clínicos do uso das lentes de conta-
to, bem como os tipos e matérias utilizados 
para este tipo de correção óptica. 

Outro lançamento recente da Editora 
Cultura Médica / Guanabara Koogan, em 
parceria com a GEN foi a sexta edição da 
clássica obra de Aderbal Albuquerque Alves, 
“Refração”.

O livro passou por uma revisão e aborda 
de forma didática todos os aspectos desta 
importante parte da Oftalmologia. Bastante 
conhecida, a obra conta com a colaboração 
de dezenas de oftalmologistas de todo o País.

Mais informações podem ser obtidas no 
site http://culturamedica.com.br/loja/ 

Livros

“A Morte da Medicina” é 
o título do livro que o médico 
oftalmologista Hélio Angotti 
Neto lançou recentemente 
para discutir os atuais cami-
nhos da Medicina que, se-
gundo o autor, está passando 
por uma série crise em con-
sequência da manipulação 
político-ideológica, “que são 
sempre justificadas através 
de argumentações absurdas 
e totalmente anticientíficas”.  
Angotti Neto propõe uma re-
flexão acerca dos preceitos 
éticos que fundamentam a 
atividade médica. Seu diag-
nóstico é que a Medicina cor-
re sério perigo de se tornar 
apenas um instrumento de 
engenharia social para aten-
der às demandas puramente 
ideológicas de uma revolu-
ção cultural e ética destinada 
a modificar valores, atitudes 
e comportamentos.

Pedidos e informações: 
/www.videeditorial.com.br/
VIDE-Editorial/ 

“O menino que queria tocar as estrelas” é o nome do livro lançado no 
final de maio que tem como autor o médico oftalmologista e escritor João 
Ângelo Siqueira, de Belo Horizonte (MG) e como ilustradora sua filha Luíza 
Teixeira Siqueira. A obra é acompanhada por um DVD.

De acordo com jornalista e escritor Rogério Zola Santiago, “trata-se de 
obra infanto-juvenil que, também, cativa adultos quando faz referência ao 
“Pequeno Príncipe”. O mesmo crítico avalia que “no confronto das idades e 
diversas sabedorias contidas na narração, não deslindaremos aqui a forma 
de atingir os astros obtida pelo menino-autor. Mas, podemos garantir que 
a solução, didática ou fantástica, contida no livro em lançamento, é um ele-
mento a ser incluído em salas de leitura voltadas para o incentivo à criativi-
dade de estudantes brasileiros”.

A obra foi lançada pela Scortecci Editora, por intermédio de seu setor 
infantil “Pingo de Letra” que pode ser acessada a partir do site www.scor-
tecci.com.br/home.php 
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O 
IX Congresso Internacional de Admi-
nistração em Oftalmologia, realizado 
no Rio de Janeiro paralelamente ao 
III Congresso Internacional de Ca-

tarata e Cirurgia Refrativa, teve como pontos 
de destaque a palestra motivacional proferida 
por Waldez Ludwig, professor e consultor em 
gestão empresarial, além de apresentações e 
debates sobre faturamento, educação conti-
nuada, benchmarking, liderança, acreditação, 
gestão de pessoas, marketing e governança 
corporativa. Também houve curso especial 
para auxiliares de Oftalmologia.

Na solenidade de abertura do evento, a 
diretoria da Sociedade Brasileira de Admi-
nistração em Oftalmologia (SBAO), prestou 
homenagem a Márcia Campiolo, diretora da 
entidade. Na ocasião também foram anuncia-
dos e premiados os melhores trabalhos apre-
sentados no congresso.

O congresso também marcou a posse da 
nova diretoria da SBAO, presidida por Ronald 
Cavalcanti, e que tem a seguinte composição: 
Ronald Cavalcanti (presidente), Paulo Fadel 
(vice-presidente), Márcia Campiolo (diretora 
administrativa), Alice Selles (diretora de comu-
nicação), Roberta Fernandes (diretora de cur-
sos) e Darcy Domingues (diretor tesoureiro). 

A nova Comissão de Cursos da SBAO é 
formada por Carlos Heler (MG), João Pessoa 
(PE), Sérgio Kwitko (RS), João Fernandes (RJ) 
e Rose Caribé (BA). Os responsáveis pela Re-
vista SBAO passam a ser Márcia Campiolo (PR) 
e Renato Ambrósio Júnior (RJ) e o Conselho 
Editorial da publicação passa a ser formada por 
Ronald Cavalcanti (PE), Carlos Gabriel Figuei-
redo (SP) e Roberta Fernandes (RJ).

De acordo com o presidente Ronald Ca-
valcanti, a nova gestão pretende realizar le-
vantamento (pesquisa nacional) sobre a rea-
lidade atual na administração da Oftalmologia 
brasileira que direcione e segmente as ações 
da SBAO.

“Também está em nossos planos realizar o 
diagnóstico e montagem de um mapa que re-
vele quais são as principais necessidades de 
informação e capacitação dos oftalmologistas 
brasileiros e definir indicadores de eficiência 
e recomendações (Manual de Melhores Prá-
ticas) para que cada instituição possa aplicá- 
las, com autonomia, adequando à sua realida-
de e porte”, afirmou.

Por fim, Cavalcanti ressaltou que a SBAO 
pretende continuar realizando cursos itineran-
tes e desenvolvendo parcerias com consulto-
rias, empresas de comercialização, auditoria 
e outras que possam interessar aos médicos 
oftalmologistas.

Congresso da SBAO

uma das atividades do congresso

Homenagem a  
Márcia Campiolo

Ronald 
Cavalcanti e 
integrantes 
da nova 
diretoria da 
entidade
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R
ealizado em Búzios (RJ) de 15 a 17 de 
maio, o XXII Congresso Internacional 
de Oculoplástica (CIOP) contou com 
a participação de 300 congressistas, 

número inédito e comemorado pelos organiza-
dores. Sua grade científica foi elaborada para 
abordar todos os avanços da cirurgia plástica 
ocular e teve como marco a presença de cin-
co palestrantes internacionais Robert Kers-
ten (EUA), Ann Murtinson (EUA), Juri Bylik 

XXII CIOP

(EUA), Martin Devoto (Argentina) e Daniel 
Weil (Argentina), além de dois professores 
brasileiros que atuam no Oriente Médio, An-
tônio Augusto Velasco Cruz e Patrícia Akaishi.  
A programação científica do XXII CIOP tam-
bém abrangeu as chamadas áreas médicas 
transversais à Cirurgia Plástica Ocular, atra-
vés da participação efetiva de dois cirurgiões 
plásticos generalistas e um cirurgião otorrino-
laringologista. Foi privilegiado o ensino teórico 
e prático do uso da endoscopia nasal na Of-
talmologia, para a avaliação de pacientes por-
tadores de doenças das vias lacrimais e houve 
um bloco temático dirigido especificamente 
ao jovem, com temas pré-selecionados por 
meio de plebiscito entre os alunos dos Servi-
ços Credenciados da SBCPO de todo o Brasil. 
No último dia do congresso houve seção co-
memorativa dos 40 anos da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO), 
com apresentação de conferência especial 
sobre a História da Cirurgia Plástica Ocular no 
País. A palestra foi proferida pelo professor 
Eduardo Soares, sócio fundador da SBCPO 
e grande homenageado do evento. Antes da 
palestra houve homenagens aos associados 
da SBCPO que contribuíram para o desen-
volvimento da subespecialidade no Brasil. 
Todos os participantes do congresso recebe-
ram um exemplar do livro “A Cirurgia Plástica 
Ocular no Brasil”, de autoria de Eduardo So-
ares.

Aspecto a sessão de 
encerramento do evento

Homenageados
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O médico carioca e atual vice-presiden-
te do CBO, Renato Ambrósio Júnior, 
foi o único brasileiro a integrar a lista 
dos 100 oftalmologistas com maior 

contribuição para o avanço da Especialidade 
em todo o mundo, destacando-se na décima 
primeira posição. A Ophthalmologist Power List 
é uma iniciativa da publicação especializada in-
glesa The Ophthalmologist com o objetivo de 
destacar os avanços da Especialidade.

Ambrósio Júnior foi escolhido por seus 
estudos sobre a verdadeira natureza das 
doenças da córnea, que possibilitam melhor 
planejamento cirúrgico e maior eficácia e se-
gurança da cirurgia refrativa (para correção de 
grau) a laser. 

Entre as principais contribuições de Am-
brósio Júnior está o uso de tecnologias de 
imagem no diagnóstico precoce de doenças 
da córnea, como o ceratocone. Além disso, 
é reconhecido por divulgar as aplicações da 
cirurgia refrativa para tratamento de doenças 
da córnea de modo a adiar ou mesmo evitar o 
transplante desse órgão.

Destacam-se também seus estudos de 
imagem com o uso do wavefront ocular e da 

tomografia, e pesquisas sobre a biomecâni-
ca da córnea, que possibilitam maior deta-
lhamento para avaliação clínica, ampliando 
os níveis de personalização dos tratamentos. 
Outras contribuições são relacionadas com o 
diagnóstico e tratamento do olho seco e cica-
trização de córnea.

A lista, que inclui 100 nomes, foi desenvol-
vida em três fases. No estágio 1, foi acolhida 
a opinião dos leitores (oftalmologistas de todo 
o mundo). No estágio 2, um júri de cinco oftal-
mologistas notáveis selecionou os “top 100”. 
A última fase foi a classificação desses nomes 
por ordem de relevância.

Renato Ambrósio Júnior tem 41 anos, é 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Refrativa (SBCR, entre 2012-14) e 
atual vice-presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia. Integrou o programa de es-
pecialização com felowship clínico-cirúrgico 
da Universidade de Washington e é doutor 
pela Universidade de São Paulo. Atualmente  
é professor associado da pós graduação em 
Oftalmologia da Universidade Federal de São 
Paulo e da PUC-RJ e trabalha na clínica priva-
da no Rio de Janeiro.  

C
láudio Cançado Trindade recebeu 
três importantes premiações no 
Congresso da Sociedade Ameri-
cana de Catarata e Cirurgia Refra-

tiva (ASCRS), realizado no final de abril, em 
Boston(EUA): duas delas no Festival de Fil-
mes e a terceira por sua apresentação verbal, 
eleita a melhor de sua sessão (Best Paper of 
the Session Award).

Família de oftalmologistas mineiros 
recebe prêmios no exterior

A tríplice premiação con-
sagrou o trabalho do jovem 
oftalmologista que conce-
beu um novo implante intra-
ocular para o tratamento do 
astigmatismo corneano irre-
gular, como no ceratocone, 
assim como também para 
o tratamento da presbiopia, 
após a cirurgia da catarata.

Já o médico oftalmo-
logista Fernando Cançado 
Trindade foi o “Guest of Ho-
nor” do congresso de catarata promovido por 
Robert Osher,  na cidade de Sarasota, Flórida 
(EUA), de 16 a 19 de janeiro. O evento intitula-
do “Cataract Surgery: Telling it like it is” é reali-
zado anualmente contando com a participação 
de aproximadamente 500 médicos, dos quais 
95% originários dos próprios Estados Unidos. 
O convidado de honra profere a palestra mag-
na e, ao final, recebe  homenagem especial.

Brasileiro integra a lista dos 20 mais influentes  
oftalmologista em todo o mundo

trindade recebe o prêmio de “Best paper of 
the session” ao lado dos panelistas da sessão

Cláudio Cançado trindade recebe prêmio 
do Festival de Filmes das mãos de 
Kenneth Rosenthal Fernando Cançado trindade
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A 
capacidade de fazer a vigilância de 
pós-uso/comercialização é um ele-
mento essencial em um sistema de 
vigilância da saúde. As informações 
provenientes dos serviços e de pro-
fissionais de saúde sobre problemas 
relacionados com o uso dos medica-

mentos devem integrar um banco de dados nacional, 
cuja análise e avaliação possibilita nortear a adoção de 
políticas públicas na regulação dos medicamentos e 
outros produtos”.

Esta é a avaliação do Diretor-presidente da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Dirceu 
Barbano que, nesta entrevista, analisa o sistema de 
notificação de eventos adversos e queixas técnicas 
da ANVISA (Notivisa), disponível para os profissionais 
do âmbito da saúde.

 

Jornal Oftalmológico Jota Zero: Como a ANVISA monito-
ra a eficácia e a segurança dos medicamentos e produtos que 
registra?

Dirceu Barbano: Os medicamentos, assim como os de-
mais produtos que exigem regulação sanitária, ao passarem 
pelo processo de registro na ANVISA devem demonstrar perfil 
de eficácia e segurança. Este binômio é identificado durante 
a realização dos estudos na fase de pesquisa clínica. Nesse 
momento, surgem os dados que vão integrar a bula do medica-
mento, tais como as condições de uso, dosagens máximas e mí-
nimas e posologia, as principais restrições e contraindicações e 
potenciais efeitos colaterais, incluindo gravidade e frequência. 
No entanto, durante o uso do medicamento, podem surgir no-
vos efeitos, eventos inéditos e inesperados, ou mesmo aumen-
to de frequência de um ou outro evento e novas restrições de 
uso. Eventuais falhas na qualidade do produto também podem 
ser identificadas no uso dos medicamentos. Por mais rigorosos 
que sejam os requisitos para o registro de produtos e para a 

inspeção de Boas Práticas de Fabricação, não se pode prever 
todas as falhas ou problemas para a saúde que um produto 
pode apresentar, após a entrada no mercado. Sendo assim, a 
capacidade de fazer a vigilância de pós-uso/comercialização é 
um elemento essencial em um sistema de vigilância da saúde. 
As informações provenientes dos serviços e de profissionais 
de saúde sobre problemas relacionados com o uso dos me-
dicamentos devem integrar um banco de dados nacional, cuja 
análise e avaliação possibilita nortear a adoção de políticas pú-
blicas na regulação dos medicamentos e outros produtos, a 
fim de oferecer à sociedade produtos cujo perfil de segurança 
tenha sempre os aspectos positivos de eficácia preponderan-
tes em relação aos aspectos negativos dos eventos adversos. 
Em outras palavras, quando o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária recebe as informações sobre o que os profissionais 
de saúde identificam como problemas no uso desses produtos, 
passa a ser capaz de intervir na regulação dos mesmos, melho-
rando a sua segurança de uso. Tais intervenções podem ser de 
várias modalidades, ou seja, resultarem em uma reformulação 
de produtos, em uma troca de embalagem, na necessidade de 
rever a bula para incluir ou retirar uma informação e até, em ca-
sos extremos, a necessidade de retirar o produto do mercado 
ou de tornar seu controle mais rigoroso.

 
Jota Zero: Como funciona este sistema?
Dirceu Barbano: Com o objetivo de criar uma ferramenta 
de notificação e um banco de dados nacional, desde o ano de 
2005, a ANVISA disponibiliza aos serviços e profissionais de 
saúde e ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária um siste-
ma informatizado na plataforma web. Este sistema é o Notivisa. 
O Notivisa, previsto pela Portaria n° 1.660, de 22 de Julho de 
2009, do Ministério da Saúde, recebe as notificações de even-
tos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) relacionadas aos 
seguintes produtos sob vigilância sanitária:

• Medicamentos
• Vacinas e Imunoglobulinas;
• Artigos Médico-Hospitalares;
• Equipamentos Médico-Hospitalares;

Você sabe 
o que é o 
Notivisa?

Você sabe 
o que é o 
Notivisa?

Foto: S
érgio D

utti

Dirceu Barbano
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• Produtos para Diagnóstico de uso In Vitro;
• Uso de Sangue ou Componentes;
• Cosméticos, Produtos de Higiene Pessoal ou Perfume;
• Saneantes; 
• Agrotóxicos.
O Notivisa é um sistema de informação que objetiva forta-

lecer a vigilância pós-uso/pós-comercialização, hoje conhecida 
como Vigipos, por meio do monitoramento de eventos adver-
sos (EA) e de queixas técnicas (QT). No âmbito do Vigipos, 
considera-se evento adverso aquele que causou dano à saúde. 
Se, até o momento da notificação, o problema observado no 
produto ainda não tiver causado nenhum dano à saúde, este 
deverá ser notificado como queixa técnica.

 
Jota Zero: Cite alguns exemplos de notificações de eventos 
adversos que podem ser feitas no Notivisa.

Dirceu Barbano: Entre os fatos que podem ser objeto de 
notificações de eventos adversos estão:

• Reação adversa associada ao uso de algum medicamento;
• Inefetividade terapêutica de algum medicamento;
• Erros de medicação apenas quando houver dano à saúde 

(por exemplo, edema provocado pela má administração de um 
medicamento injetável);

• Evento adverso decorrente do uso de artigo médico-hos-
pitalar ou equipamento médico-hospitalar;

• Reação transfusional decorrente de uma transfusão san-
guínea;

• Evento adverso decorrente do uso de um produto cos-
mético;

• Evento adverso decorrente do uso de um produto sane-
ante.
 
Jota Zero:  E quais são as notificações de queixas técnicas 
que podem ser feitas no Notivisa?

Dirceu Barbano: Podem ser feitas notificações técnicas 
sobre:

• Produto com suspeita de desvio da qualidade;
• Produto com suspeita de estar sem registro;
• Suspeita de produto falsificado;
• Suspeita de empresa sem autorização de funcionamento 

(AFE).
 
Jota Zero: Quem pode utilizar o Notivisa?

Dirceu Barbano: Podem utilizar o Notivisa os profissio-
nais de serviços de saúde (Hospitais, Clínicas, Hemocentros, 
Laboratórios, CIAT’s, dentre outros), ANVISA, Vigilâncias Sani-
tárias Estaduais e Municipais, Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Saúde, Laboratórios de Saúde Pública, Universidades/
Centros de pesquisa, além dos profissionais que atuam em 
drogarias e farmácias e em empresas detentoras de registro 
de produtos sob vigilância sanitária (fabricantes, importado-
res e distribuidores) e os profissionais liberais de saúde. Para 
acessar o Sistema, é preciso se cadastrar de acordo com a 
categoria do notificante. Por exemplo, profissional liberal deve 
se cadastrar como Profissional de Saúde, mas se for um profis-
sional vinculado a alguma instituição/empresa, deve ser provi-
denciado o cadastro institucional. Os profissionais cadastrados 
podem notificar casos confirmados ou suspeitos de eventos 
adversos e queixas técnicas. Após o envio da notificação, o pro-
fissional é informado sobre o seu recebimento pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Além do próprio noti-

ficante, terão acesso à notificação a ANVISA e as Vigilâncias 
Sanitárias Municipais e Estaduais. Ao receber a notificação, o 
ente competente do SNVS a analisa de acordo com a gravida-
de, previsibilidade (se o evento era esperado ou não), relação 
causal entre o evento descrito e o produto e o risco associado 
ao evento adverso/queixa técnica. De acordo com essa análi-
se, várias ações podem ser adotadas pelo SNVS, tais como o 
agrupamento das notificações até que mais informações, ou 
outras notificações, sejam recebidas, abertura de processo de 
investigação, realização de inspeções nos estabelecimentos 
envolvidos, coleta de amostras para análise fiscal, elaboração 
e divulgação de alertas e informes, alteração nas bulas/rótulos 
dos produtos, restrição de uso ou comercialização, interdição 
de lotes ou cancelamento de registro. 

As notificações enviadas são mantidas sob sigilo. Caso seja 
necessário o SNVS entrará em contato com o notificador para 
esclarecer dúvidas, obter informações adicionais ou acompa-
nhar os desdobramentos do caso notificado. É importante lem-
brar que nem toda notificação gera uma medida sanitária, seja 
ela regulatória ou não. Muitas vezes é necessário um conjunto 
de notificações para que as informações geradas sejam con-
sistentes a ponto de desencadear ações por parte do SNVS. 
Por isso é importante notificar sempre que houver suspeita de 
um evento adverso ou queixa técnica.
 
Jota Zero: Como se dá a avaliação das informações?
Dirceu Barbano: Este sistema serve de base para que as 
equipes técnicas da ANVISA, ou Visas locais, façam as análi-
ses e avaliações que podem permitir a  identificação  do que 
chamamos de “sinal” sobre o perfil de segurança de um medi-
camento, ou outro produto.  As análises e avaliações utilizam 
metodologias internacionais de vigilância, tais com farmacovigi-
lância, tecnovigilância, hemovigilância e biovigilância, definidas 
pela Organização Mundial de Saúde, a OMS.  A identificação 
de um sinal será analisada para reforço ou enfraquecimento, 
agregando-se  informações de outros bancos de dados (na-
cional e internacional) e referências em publicações científicas.

Um sinal reforçado é a constatação de alteração do per-
fil de segurança. Ele determina a adoção de medidas sanitá-
rias adequadas à magnitude e abrangência do problema a ser 
mitigado ou minimizado. A área de pós-mercado da ANVISA 
elabora Alertas Sanitários que ficam disponíveis na página da 
Agência. No texto do Alerta fica claro quando um sinal do Sis-
tema demandou uma tomada de posição e quando ele foi re-
forçado por outros dados, como, por exemplo, alertas emitidos 
por agências reguladoras de outros países. Estes alertas são 
enviados automaticamente para os hospitais da Rede Senti-
nela, para as Vigilâncias Sanitárias e para os profissionais de 
Saúde que se cadastraram na ANVISA para receber os alertas. 
Para se cadastrar é necessário enviar um e-mail à Farmacovi-
gilancia, farmacovigilancia@ANVISA.gov.br.
 
Jota Zero: Quais são as ferramentas da área de pós-mercado 
da ANVISA?
Dirceu Barbano: O Notivisa, a Rede Sentinela, os Alertas de 
outras agências, a troca de informação com as agências de 
outros países, possibilidade por acordos de confidencialidade 
firmados com estas agências pela ANVISA, como é o caso 
do FDA, da Agência Europeia- a qual temos acesso ao banco 
de dados, a agência australiana,  a agência do Canadá e do 
Japão.

 

Você sabe 
o que é o 
Notivisa?

Você sabe 
o que é o 
Notivisa?
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A
pesar de existir posiciona-
mento pontual do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
no tocante ao tema, volta e 
meia surgem dúvidas sobre 

a necessidade de tributação ou não de 
lentes de contato dentro da atuação do 
profissional médico especialista em Of-
talmologia.

Nesse sentido, é essencial ressaltar 
o que efetivamente envolve o atendi-
mento do Médico Oftalmologista e sua 
atuação na indicação e adequação da 
lente de contato.

O Conselho Federal de Medicina 
considera Ato Médico todo procedi-
mento técnico profissional praticado por 
médico legalmente habilitado e dirigido 
para: 1) a promoção da saúde e pre-
venção da ocorrência de enfermidades 
ou profilaxia (prevenção primária); 2) 
a prevenção da evolução das enfermi-
dades ou execução de procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos (prevenção 
secundária); 3) a prevenção da invalidez 
ou reabilitação dos enfermos (prevenção 
terciária).

O artigo 2º da Lei nº 12.842/2013 
(Lei do Ato Médico) referenda esse po-
sicionamento ao dispor que “o objeto da 
atuação do médico é a saúde do ser hu-
mano e das coletividades humanas, em 
benefício da qual deverá agir com o má-
ximo de zelo, com o melhor de sua capa-
cidade profissional e sem discriminação 
de qualquer natureza”.

Continua o dispositivo legal, em seu 
Parágrafo único, dispondo que o médico 
“desenvolverá suas ações profissionais 
no campo da atenção à saúde para: I - 
a promoção, a proteção e a recuperação 
da saúde; II - a prevenção, o diagnóstico 
e o tratamento das doenças e a III - a re-
abilitação dos enfermos e portadores de 
deficiências”.

Além de estabelecer de forma ex-
pressa que o médico é profissional pre-
visto em lei como competente para rea-
lizar o diagnóstico nosológico, o §1º do 
artigo 4º da referida lei conceitua o que 
é esse chamado diagnóstico nosológico: 
“a determinação da doença que acomete 
o ser humano, aqui definida como inter-
rupção, cessação ou distúrbio da função 
do corpo, sistema ou órgão, caracteriza-

Lentes de contato e ICMS: 
              a falsa e recorrente polêmica

da por, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes 
critérios:  I - agente etiológico reconhe-
cido; II - grupo identificável de sinais ou 
sintomas e III - alterações anatômicas ou 
psicopatológicas.

Portanto, somente o profissional 
da saúde que tenha em sua lei regula-
mentadora a possibilidade de realizar o 
diagnóstico nosológico poderá realizá-lo 
e, hoje no Brasil, somente o médico, o 
dentista e o médico veterinário possuem 
essa permissão legal.

Assim, são atos exclusivos do profis-
sional médico, as atividades de preven-
ção secundária, bem como as atividades 
de prevenção primária e terciária que 
envolvam procedimentos diagnósticos 
de enfermidades ou impliquem em in-
dicação terapêutica em seres humanos.

 A indicação, escolha e adaptação 
de lentes de contato exigem do médico 
uma sequência de exames e treinamen-
to do paciente, sem os quais este poderá 
sofrer danos irreversíveis.

O médico deve avaliar se há con-
traindicação para uso de lentes de con-
tato e, para uma adaptação perfeita e 
completa, deve realizar: 1. Anamnese; 
2. Exame oftalmológico completo com; 
a. acuiade visual; b. exame da muscu-

(*) José Alejandro Bullón

latura extraocular; c. biomicroscopia; d. 
fundoscopia; e. avaliação do filme lacri-
mal; f. exame da topografia da córnea; g. 
ceratometria; h. refração; i. utilização de 
lentes para teste.

Após estes exames, o médico está 
em condições de escolher a lente ade-
quada para o paciente, que deve rece-
ber orientações necessárias quanto a 
seu uso, manuseio e assepsia. Ao final, 
o médico deverá fazer um exame no bio-
microscópio para avaliar se a lente esco-
lhida esta corretamente adptada.

Uma lente de contato mal adapta-
da ou com uso inadequado, sem um 
acompanhamento médico, poderá cau-
sar complicações oculares, com sérias 
repercussões para a visão do paciente, 
inclusive a cegueira.

O médico, para a escolha da lente a 
ser adaptada, precisa avaliar três parâ-
metros principais: valor dióptrico, curva-
tura e diâmetro da lente. Esta escolha 
pode variar de médico para médico, pois 
a modificação de um único parâmetro na 
lente implicará em alterações nos outros 
parâmetros.

O mesmo paciente pode adaptar-se 
a lentes diferentes, quando escolhidas 
por médicos diferentes. O importan-
te é que em qualquer um dos casos o 
paciente seja beneficiado. Desse modo, 
não existe uma receita para lentes de 
contato, cada médico escolherá a lente 
de acordo com o seu exame. Sendo o 
responsável pela sua adaptação.

A Resolução nº 59/1996 do Conse-
lho Regional de Medicina do Estado do 
Paraná (CRM-PR), em seu artigo 1º diz: 
“A indicação, aplicação e controle das al-
terações à exposição do olho às lentes 
de contato (corpo estranho), bem como 
a responsabilidade decorrente, são com-
petência exclusiva da atividade médica”. 
Estabelece também que a adaptação de 
lentes de contato é de competência ex-
clusiva do médico”.

Qualquer que seja a indicação para o 
uso de lentes de contato: médica, óptica, 
terapêutica e estética, implicará na ne-
cessidade da realização de exames que 
só o médico está legalmente habilitado 
para fazê-los. Portanto o procedimento 
de adaptação de lentes de contato é um 
ato médico.

José Alejandro Bullón
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Feitos estes esclarecimentos, essen-
cial destacar o tema da lente de contato 
e a sua comercialização, com as reper-
cussões no campo tributário.

Ficou claro, pelo já exposto, que o ato 
médico da adaptação de uma lente de 
contato é indissociável do fornecimento 
da lente ao paciente. Esta torna-se um 
insumo necessário ao trabalho do médi-
co. Não se trata, neste caso, de venda de 
lente de contato e sim de um procedi-
mento médico final, adaptação de lente, 
que utiliza a lente como meio.

O mesmo ocorre, quando o médi-
co retira um “corpo estranho” do olho  
do paciente, usa medicação e o cobre 
com um curativo, neste caso não está 
vendendo gaze, adesivos ou medica-
mentos. Estes são insumos do seu tra-
balho.

Para corroborar este entendimento, 
citamos parecer nº 33/87, da Asses-
soria Jurídica da Fazenda do Rio de Ja-
neiro, emitido em resposta à solicitação 
da Divisão de Fiscalização da Inspetoria 
Regional, que solicita do titular da Regio-
nal ação fiscal com o objetivo de cobrar 
Imposto sobre Circulação de Mercadoria 
(ICM) dos médicos por estarem “ven-
dendo lentes de contato”.

A decisão dita que: “concluímos pelo 
enquadramento da atividade em causa 
no parágrafo 1º, do artigo 8º, do decreto 
lei nº 406 de 31 de dezembro de 1968, 
o que veda qualquer iniciativa para co-
brança de ICM, por frontal violação da lei 
complementar em referência, cujo nasci-
mento teve origem na Constituição Bra-
sileira”. O secretário de Estado de Fazen-
da do Rio de Janeiro, aprova o parecer 
em 14 de setembro de 1987.

A conclusão deste parecer demons-
tra que o médico, também na visão do 
secretário de Estado de Fazenda, não 
vende lentes de contato. A sua obriga-
ção, com relação a impostos, está no 
recolhimento do Imposto Sobre Serviço 
(ISS). Portanto, conclusão lógica é que 
o médico deve emitir recibo com o valor 
total do procedimento já incluído a des-
pesa com as lentes e disponibilizando a 
cópia da Nota Fiscal referente ao paga-
mento das lentes.

Aliás, esse é o entendimento do STJ 
sobre o tema no único precedente que 
estuda o ponto específico e o caso con-
creto. Para uma melhor compreensão 
desse tópico, essencial transcrever par-
tes do julgamento ocorrido sobre o tema, 
iniciando pela ementa: 

Tributário. Recurso especial. Impos-
to de Circulação de Mercadorias (ICM). 
Lentes intraoculares. Incidência do tribu-
to. Decreto Lei nº 406/68.

1. A aplicação de lentes de contato 
se insere na prática da Medicina Oftal-
mológica não constituindo, propriamen-

te, mercancia, por isso que excluída da 
incidência do ICM.

Recurso conhecido e provido com 
apoio no art. 8, p. 1 do decreto-lei nº 
406/68. (Resp 11.639/MG, Rel. Minis-
tro José de Jesus Filho, Rel. p/ Acór-
dão Min. Peçanha Martins, segunda 
turma, julgado em 13/05/1992, DJ 
05/10/1992, p. 17076)

Para chegar a essa conclusão, o STJ 
assim discutiu a matéria, iniciando pelo 
voto do Ministro Peçanha Martins:

Senhor Presidente, tenho votado em 
favor da cobrança de ICM no fornecimen-
to de bebidas em bares e restaurantes, 
mas o tenho feito ao argumento principal 
de que tais serviços não se encontram 
inseridos na lista de serviços, e, por isso 
mesmo, estão excluídos da competência 
do Município. Em relação às lentes de 
contato, as técnicas modernas, sobretu-
do no que diz respeito às operações de 
catarata, determinam hoje que se faça 
a instalação das lentes intraoculares. E 
mesmo a colocação de determinado tipo 
de lentes de contato também exige uma 
técnica rigorosa, sobretudo de menta. 
Hoje, são vários os tipos de lentes, inclu-
sive melhor adaptação no globo ocular.

Entendo que não há mercancia quan-
do o uso da lente de contato faz parte da 
própria atividade médica, naqueles casos 
em que ela é colocada nas operações de 
catarata, e mesmo naquelas típicas de 
contato; elas se inserem na prática do 
exercício da medicina oftalmológica.

Por isso é que peço vênia ao Eminen-
te Relator para, com base no art. 8º, § lº, 
do Decreto-lei 406/68, deferir o recurso.

O Ministro Américo Luz seguiu no 
mesmo caminho ao votar que:

Srs. Ministros, os médicos adquirem 
as lentes diretamente da indústria ou no 
comércio. Está, pelo que ouvi, nos autos, 
que o recorrente adquire essas lentes 
em uma indústria paulista. Ora, é direito 
do médico escolher o material adequa-
do para servir ao cliente. Esta aquisição, 
para mim, integra os honorários médicos, 
não é em si um ato de mercancia. Por ou-

tro lado, como ressaltou S.Exª, o Ministro 
Peçanha Martins, com apoio do Ministro 
Pádua Ribeiro, a lista que acompanha o 
decreto-lei não faz referência específica 
a esse tipo de operação.

Com a vênia devida ao eminente 
Ministro-Relator e ao ministro Hélio Mo-
simann que acompanhou, conheço do 
recurso e lhe dou provimento.

O Ministro Antônio Pádua Ribeiro fi-
naliza o julgamento com a seguinte tese:

Sr. Presidente, ratifico, após os de-
bates, os termos do aparte que dei ao 
Ilustre Ministro Peçanha Martins. Real-
mente, esta hipótese de incidência não 
está prevista na Lei Tributária. O art. 8º, § 
1º, do Decreto-lei nº 406, de dezembro 
de 1968, é expresso ao dizer que: “Os 
serviços incluídos na lista ficam sujeitos 
apenas ao imposto previsto neste artigo, 
ainda que sua prestação envolva forneci-
mento de mercadorias”. 

Posteriormente, O Decreto-lei nº 
834 de 1969, ratificando essa orienta-
ção, deixou muito claro no § 2º do art. 
8º o seguinte: “O fornecimento de mer-
cadorias com prestação de serviços não 
especificados na lista, fica sujeito ao im-
posto sobre circulação de mercadorias”.

A contrário senso, significa que se 
o serviço for especificado na lista não é 
caso de cobrança do ICM. No inciso I da 
lista lê-se: “serviços de médicos, dentis-
tas e veterinários”.

Portanto, o dispositivo, realmente, é 
expresso, não deixa margem à dúvida 
nenhuma de que, no caso, o ICM não é 
devido. Com a devida vênia, acompanho 
o Sr. Ministro Peçanha Martins.

Portanto, resta evidente que sob o 
foco ético, técnico, legal e tributário, a 
aplicação de lentes de contato se inse-
re na prática da medicina oftalmológica 
não constituindo, propriamente, mercan-
cia, por isso que excluída da incidência 
do ICMS.

Por todo o exposto, concluímos que 
a adaptação de lentes de contato é um 
procedimento exclusivo do médico, pois 
requer, para a sua realização, conheci-
mentos de anatomia, fisiologia, patolo-
gia, indicações e contraindicações.

Para seu perfeito diagnóstico, é ne-
cessária realização de exames médicos 
especializados e um acompanhamento 
contínuo. Sendo um procedimento in-
transferível, não cabendo receita, é o mé-
dico que o realiza, o único responsável.

Por ser a lente de contato um insumo 
necessário para que o médico realize o 
procedimento de escolha e sua adap-
tação, não existe comercialização de 
lentes pelo médico, devendo o mesmo 
recolher imposto sobre serviço.

 
(*) José Alejandro Bullón, 
 assessor jurídico do CBO
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E
ssa modalidade de empresa, pre-
vista no inciso VI do artigo 44 do 
Código Civil (Lei 10.406/02) tem 
como particularidade o fato de ser 
constituída por uma única pessoa 

titular da totalidade do seu capital social,  veio 
ao encontro de muitos profissionais que para 
prestar serviços como pessoa jurídica se viam 
obrigados a constituir uma sociedade utilizan-
do um sócio “de favor” com participação míni-
ma no capital social, apenas para cumprir uma 
exigência legal de cunho burocrático. 

Antes da lei os médicos e outros profissio-
nais liberais com profissão intelectual de na-
tureza científica, literária ou artística estavam 
impossibilitados de constituírem uma “firma 
individual”, já que a possibilidade é restrita às 
atividades de mercancia, pela figura do em-
presário individual (Art. 966 do Código Civil) 
com registro na Junta Comercial. 

A constituição da Eireli é feita através de 
um contrato social, ainda que com um único 
sócio. Parece estranho “contrato” com um úni-
co sócio, mas é assim mesmo. 

A Eireli será empresária, conforme sua ati-
vidade seja mercantil, industrial e de serviços 
e simples nos casos de atividades organiza-
das por profissionais liberais.  No momento, 
interessa-nos apenas a sociedade “simples”, a 
antiga sociedade civil, cujo registro é feito no 
Cartório de Registro Civil de Pessoal Jurídica.

O médico que quiser se estabelecer como 
Eireli deve atentar para alguns problemas que 
enfrentará, como o capital social mínimo, im-
possibilidade de constituição por sócio pes-
soa jurídica e a tributação do ISS. 

Por força da lei, o capital social que deve 
ser no mínimo o equivalente a 100 vezes o 
valor do salário mínimo e deve ser integrali-
zado no ato da constituição da sociedade, sob 
pena de desconsideração da personalidade 
jurídica com a consequente invasão sobre o 
patrimônio particular do titular diante da im-
possibilidade da pessoa jurídica pagar as dívi-
das existentes. 

Para comprovar a integralização do capi-
tal, é suficiente  declarar no contrato  que o 
capital encontra-se totalmente integralizado, 
especificando a forma da realização. Se for 
constituído por bens, não será exigida a apre-
sentação de comprovação ou laudo de avalia-
ção do bem usado na integralização. No caso 
de imóvel, ou direitos a ele relativos, o contrato 
social, deverá conter sua descrição com iden-
tificação da área, dados relativos à sua titula-
ção, bem como o número de sua matrícula no 
Registro de Imóveis competente.  

Vale lembrar que se o bem for passado 
para a pessoa jurídica por valor superior ao 
declarado na Declaração de Ajuste Anual da 
Pessoa Física, a diferença  ficará caracteriza-
da como  ganho de capital e será tributada à 
alíquota de 15%. 

O aumento do salário mínimo não obrigará 
a alteração do valor do capital já integralizado.

No texto original do Projeto de Lei 
nº 4.605/2009, que culminou na Lei nº 
12.441/2011 a Eireli permitia que apenas 
uma pessoa natural (física) instituísse essa 
pessoa jurídica. O projeto sofreu algumas al-
terações em sua redação, valendo destacar 
que a constituição de EIRELI por pessoa jurí-
dica não foi proibido.

Como se sabe, em decorrência do princí-
pio da liberdade e da legalidade, o que não 
é proibido, é permitido. No entanto, o Depar-
tamento Nacional de Registro do Comércio, 
extravasando sua competência regulamen-
tar, por meio de sua Instrução Normativa nº 
117/2011 vedou a constituição de EIRELI 
por uma pessoa jurídica, ilegalidade que pode 
ser combatida judicialmente pelos interessa-
dos. Esse impedimento somente vai ser segui-
do pelas Juntas Comerciais, ou seja, somente 
valerá para os registros empresariais. Os Car-
tórios de Registro de Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica estão aceitando a 
abertura de EIRELI “simples”, não empresarial 
constituída por titular pessoa jurídica. 

Além das atividades profissionais, aquelas 

EIRELI
A empresa de um único sócio

(*) Edeno Teodoro Tostes

Criada pela Lei 12.441 em 2011, a empresa individual de responsabilidade limitada –  
EIRELI é uma das modalidades de pessoa jurídica no ordenamento jurídico brasileiro.  
Nos termos do art. 3º da citada Lei, sua vigência se deu a partir do dia 08 de janeiro de 2012.

Edeno teodoro tostes
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pessoas jurídicas que atuam na participação 
e administração de outras pessoas jurídicas 
(conhecidas como holdings) por exemplo, po-
derão adotar essa nova modalidade de pes-
soa jurídica.

tributação

As empresas de profissões regulamenta-
das quando prestam os serviços sob a forma 
de trabalho pessoal e de responsabilidade 
própria do contribuinte, têm direito ao regime 
especial de recolhimento do ISS previsto nos 
parágrafos 1º e 3º do artigo 9º do Decreto–
Lei nº 406/68 por alíquota fixa multiplicada 
pelo número de profissionais.  

Sem entrar no mérito do tema, com a edi-
ção da Lei Complementar 116/03 que alterou 
questões atinentes ao ISS e revogou determi-
nados dispositivos do Decreto nº 406/68 deu 
margem a interpretações no sentido da revo-
gação do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/68 
e muitos municípios passaram a tributar as 
empresas de profissões regulamentadas pelo 
preço do serviço. 

Outros municípios, dentre eles o de São 
Paulo, que ainda reconhecem o direito ao cál-
culo do tributo por alíquota fixa, estão enten-
dendo que a mera constituição da Eireli como 
limitada já faz com que a empresa perca o 
direito ao recolhimento do ISS  fixo, caracteri-
zando-a como empresária, não obstante o fato 
de terem um único sócio e terem como obje-
to a prestação de serviços intelectuais ou de 
natureza científica, passando a tributá-la pelo 
preço do serviço à alíquota de 2%. 

Quanto a tributação federal, a Eireli pode 
optar pelo lucro presumido ou real, vedada a 
opção pelo SIMPLES. 

O lucro presumido é a opção exercida pela 
maioria das micro e pequenas empresas dada 
a simplificação na apuração dos impostos e 
redução de obrigações acessórias. Nessa 
forma de tributação aplica-se o percentual 
de 32% sobre o faturamento, apurando-se aí 

a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, cujas 
alíquotas são, respectivamente 15% e 9%.  
Sempre que o lucro presumido for superior a 
R$ 20.000,00 no mês ou R$ 60.000,00 no 
trimestre, incidirá no cálculo do IRPJ e CSLL 
um adicional 10%. O PIS e Cofins são calcu-
lados pelo regime cumulativo  às alíquotas de 
0,65% e 3% respectivamente. 

No lucro real, a tributação é feita sobre 
o lucro que é obtido com base no resultado 
contábil ou resultado econômico.  A opção por 
essa modalidade de tributação obriga a apu-
ração do PIS e Cofins pelo sistema não cumu-
lativo, o que eleva a alíquota do PIS para 1,63 
e da Cofins para 7.6%. 

Assim, para optar por uma das modali-
dades é preciso verificar se o lucro (receita-
-despesa) for maior que 32% aplicado sobre 
o faturamento, o lucro presumido é a melhor 
opção por ter carga de IR e CSLL menor. 

(*) Edeno teodoro tostes,
 diretor superintendente da Somed Contabilidade 

O lucro presumido é a 
opção exercida pela 
maioria das micro e 
pequenas empresas 
dada a simplificação 
na apuração dos 
impostos e redução de 
obrigações acessórias
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A 
Comissão de Saúde Suplemen-
tar do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia tem recebido ques-
tionamentos de colegas quan-
to à legalidade da realização de 

procedimentos presentes no rol da ANS por 
prestadores de serviços credenciados pelas 
Operadoras de Planos de Serviços que, po-
rém não possuem extensão credencial para 
determinados procedimentos.

O que fazer nesta situação? Não realizar 
o procedimento? Cobrar particular?

Estamos nos referindo a Serviços Médi-
cos que possuem estrutura para realização 
destes procedimentos, que não foram con-
templados com a habilitação contratual por 
não terem seus pedidos de extensão creden-
cial deferidos, por opção e liberdade da pró-
pria Operadora. 

Entendemos que, nestas circunstâncias, 
não existe qualquer impedimento do presta-
dor de serviço realizar esses procedimentos 
na modalidade particular, uma vez que inexis-
te qualquer vínculo contratual entre as partes 
disciplinando este ponto.  

No que diz respeito aos procedimentos 
acordados no contrato, não cabe obviamen-
te qualquer cobrança direta ao paciente, por 
existir um instrumento particular que cria 
uma delimitação na forma de prestação e 
posterior cobrança do serviço realizado.

Porém quanto aos procedimentos que 
não fazem parte do contrato, caberá ao 

Parecer sobre cobrança particular para 
procedimentos sem extensão credencial

prestador de serviço informar ao pacien-
te, mediante um termo de consentimento,  
que o estabelecimento não possui extensão 
credencial para a realização do procedimento 
em questão e que se, ainda assim, houver in-
teresse do paciente, o procedimento deverá 
ser realizado, na modalidade particular sem a 
consequente cobertura da operadora.

Importante entendermos que a opera-
dora de plano de saúde tem a liberdade de 
credenciar e estender o credenciamento aos 
prestadores que forem de seu interesse. Po-
rém, não gozará da liberdade de limitar seus 
credenciados a realizarem procedimentos 
particulares de procedimentos os quais não 
possuem qualquer contrato de acordo, habi-
litação e vínculo.

Gabriel Carvalho 
Advogado da Comissão de 
Saúde Suplementar do CBO 

João Fernandes
Gerente administrativo da Comissão de 
Saúde Suplementar do CBO

Este parecer é baseado na Lei Federal 

nº 9.656 de 1998 e nas informações 

dadas pela ANS – Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. 

Gabriel Carvalho

João Fernandes

53Jurídico
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Ortóptica alinhada à Oftalmologia

F
aço em forma de declaração pública. 
Perdoem-me aqueles que receberem 
e-mails assinados por Ignaico. Não é 
spam, sou eu mesmo. Perdoem-me 

quando lerem palavras como trabakhar em 
lugar de trabalhar, gueixa em lugar de guer-
ra, agira em vez de agora, desquycentensrio 
em lugar de sesquicentenário (mas por que 
eu escreveria sesquicentenário, a não ser em 
uma referência a Sarney?), bziuca em lugar 
de baiuca? Faço uma pausa. Quando olhei 
no dicionário, descobri que baiuca significa 
taberna pequena e imunda. 

Será que o fundador do Baiuca, na Pra-
ça Roosevelt, um dos restaurantes mais so-
fisticados de São Paulo nos anos 60 e 70, 
sabia disso? Quem conhece a história da ci-
dade sabe que ao lado do Baiuca - também 
chamado de a Baiuca - havia o Sujinho (cujo 
nome real era Comunidade), dos bares mais 
frequentados da noite, principalmente pelos 
músicos e cantores da bossa nova que atu-
avam no Baiuca, como César Camargo Ma-
riano, Walter Vanderley, Azeitona, Marisa Gata 
Mansa, Claudete Soares.

Bem leitores e amigos se acaso lerem 
palavras com as letras trocadas me perdoem, 
não é culpa minha, é dos meus olhos. Na di-
gitação troco letras. Tudo começou semanas 
atrás no funeral de Radha Abramo, viúva de 
Cláudio Abramo, um dos gênios do nosso jor-
nalismo, daquela época em que diretores de 
redação berravam, gritavam, rasgavam ma-
téria, nos esculhambavam e nos transforma-
vam em jornalistas. De repente, vi que meus 
amigos Zanchetta e Florestan Fernandes ti-
nham se duplicado. Fechei os olhos, pisquei, 
eles continuaram duplos. Como duplas eram 
Bárbara Abramo e suas filhas Alice e Maria, 
duplos eram os túmulos, o mundo tinha sido 
multiplicado por dois. Temi. Queria dizer que 
os 8 bilhões de habitantes da Terra eram ago-
ra 16? Como alimentar e mitigar a sede dessa 
gente toda? Na rua, os carros se amontoa-
vam, em balbúrdia infernal. Mais do que isso, 
vinham para cima de mim, tinham desapareci-
do a mão e a contramão, valia tudo, salve-se 
quem puder. 

Saí do Cemitério da Consolação para o 
consultório do Fernando Crosta que me aten-
de há anos, tem acompanhando o declínio de 
minha visão, corroída pelos maus texto que 
venho lendo por obrigação como editor de 
revista, ou jurado de concursos literários, ou 
legendas de filmes, ou folhetos entregues na 
rua, ou de letreiros, faixas, tabuletas e placas, 
ou na leitura das letras do Michel Teló, Luan 

Quem diria, eu nas
mãos de uma ortoptista

(*) Ignácio de Loyola Brandão 

A ortoptista Nélide S. 
Catach e o escritor Ignácio 
de Loyola Brandão



Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2014

Ser ortoptista é uma arte... Ser sensível ao sofrimento  
do paciente e tentar amenizá-lo da melhor maneira possível, 
devolvendo-lhe a binocularidade e estereopsia!  
Esta é nossa principal tarefa!

Santana e outros. Mas tendo lido coisas que 
me encantam, como a biografia de Tolstoi, por 
Rosamund Bartlett, e a correspondência en-
tre Fernando Pessoa & Ofélia Queiroz (1919-
1935), numa belíssima edição da Capivara, 
com revelações inusitadas. Bem, Crosta me 
apaziguou e me aterrorizou: “Nada a ver comi-
go, ligue para seu neurologista”. Catastrofista, 
pensei, estou cego. 

Fui para o neuro, consegui um encaixe. 
Há anos sigo o Getúlio Rabello, ele foi um dos 
responsáveis por me salvar do aneurisma. É 
um daqueles médicos particulares de família. 
Isso é fundamental hoje, não podemos nos 
fiar em convênios médicos, se tivermos ur-
gência. Não calculam a lista de exames que 
me foi pedida. Dá um poema concretista. As 
hipóteses se sucederam, desde o problema 
com a minha dosagem de vitamina B1 já no 
final do tanque reserva, até uma ocorrência 
por glicemia alta. Medicamentos dados e tro-
cados, tomados, o corpo humano é um mis-
tério. 

Na rua, amigos sabiam do caso, recomen-
davam compressas com água boricada, ora-
ções para Santa Luzia, ir a pé até Apareci-
da, usar Colírio Moura Brasil (ainda existe?), 
colocar rodelas geladas de pepino sobre as 
pálpebras. Um velha senhora recomendou o 
Óleo de Fígado de Bacalhau, outra um chá 
de verduras amargas, escarola, rúcula, etc. Na 
rua, ao caminhar, vejo dois postes, chego com 
cuidado, sei que apenas um é real. E se eu me 
livro do fictício e bato no verdadeiro? Estendo 
a mão para pessoas e, como nos filmes de 
fantasmas, minha mão atravessa o vácuo. Fe-
chando um olho, o mundo consertava. 

Várias vezes, olho para uma figura im-
precisa e fecho os olhos para defini-la. Mas 
ao fechar o olho, dou com a pessoa sorrindo 
para mim e piscando de volta. Vai que alguma 
mulher tenha namorado ou marido ciumento? 
Como explicar que eu estava tentando enxer-
gar direito? Assim venho vivendo essas se-
manas. Olho os objetos, um existe, outro não. 
Coisa de Jorge Luis Borges. É e o não é. O 

ser e o não ser. Pensei que poderia ler O Ser 
e o Nada, de Sartre, tarefa acessível apenas a 
gente como Giannotti, Paulo Arantes, Zé Cel-
so, Fausto Castilho. Estou vivendo entre o ser 
e o nada. Será que o compêndio (porque esse 
livro é um compêndio na acepção total da 
palavra) foi escrito porque Sartre era vesgo? 
Se fosse criança, eu estaria sofrendo bullying, 
chamado de caolho, vesgo, galo cego e ou-
tros epítetos.

De mão em mão fui entregue às mãos 
(já que vejo duplo, uso em duplicata também 
as palavras) de uma ortoptista. A vida é uma 
constante descoberta. Conheci centenas de 
ofícios, mas essa palavra me chegou rodeada 
por enigmas: ortoptista. Nélide Catach, uma 
senhora afável, paciente com um homem de 
minha idade, indisciplinado e cheio de tru-
ques, me examinava e pedia exercícios com 
os olhos, mas sem mover a cabeça. Eu não 
virava a cabeça, mas fechava um dos olhos. 
E ela, terna, dizia não, não queira me enganar. 
Eu devia seguir a bolinha (como dizemos nós 
leigos) do meu olho direito, mas ela se recu-
sava a chegar onde a doutora queria. Parali-
sia de um músculo qualquer que se cansou 
de ver as besteiras, loucuras e a insensatez 
deste mundo.

Está tudo nesse pé. Domar minha impa-
ciência, ansiedade, neurastenia e exercitar. 
Tornar-me zen (esta é antiga). Talvez possa 
escrever um livro de autoajuda. Perdoem-me 
os amigos, se eu não reconhecê-los. A essa 
altura, aceno para todo mundo, cordial. Penso 
em usar uma venda sobre o olho, como Ni-
cholas Ray, o diretor de filmes como Juventu-
de Transviada. Ou como John Ford. Ou como 
alguns vilões dos filmes do 007. De qualquer 
forma, quando comentei com Getúlio que en-
velhecer tem suas chatices, ele respondeu 
categórico: “É, mas a outra alternativa é bem 
pior”

(*) Crônica do escritor Ignácio Loyola Brandão publica-
da no jornal O Estado de S. Paulo de 23 de agosto de 
2013, republicada com autorização do autor.

Nélide S. Catach 
Ortoptista (CBORT 
0380/00217), responsável 
pelo Setor de Ortóptica do 
Grupo de Estrabismo da 
Clínica Oftalmológica do 
Hospital das Clínicas da 
FMUSP, que foi citada na 
crônica

55Ortóptica alinhada à Oftalmologia
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Classificados

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 Vende-se lâmpada de fenda  SL 
30 / Zeiss por R$ 10.000,00; caixa 
de prova de lentes de contato escleral 
nova Mediphacos por R$ 4.000,00. 
Contatos com o Dr. Isaías pelos telefo-
nes (48) 3224-7642 ou 9119-1400 
ou pelo e-mail                                         cli-
nicaisaiasfortkamp@uol.com.br

n Vende-se refrator Bausch & Lomb 
(R$ 3.500); ceratômetro Bausch & 
Lomb (R$ 1.800); projetor Bausch & 
Lomb (R$ 1.500); lâmpada de fenda 
Topcon (R$ 7.000); tonômetro H-S 
R$ 1.200); lente Goldman 1 esp. (R$ 
250); lensômetro R-B (R$ 700); co-
luna T-S IV Xenônio (R$ 2.500); oftal-
moscópio W-A (R$ 1.000); retinoscó-
pio Bausch & Lomb (R$ 1.000); fonte 
regulada Toptronix (R$ 500); cadeira 
Allis (R$ 500); coagulador diatérmi-
co (R$ 200); lanterna UV (R$ 100); 
mesa Adaga (R$ 250); cautério pilha 
(R$ 50); caixa de catarata (R$ 1.000); 
Caixa ceratomia radial  R$ 400); cai-
xa transplante de córnea (R$ 2.000). 
Consultório (Clinica Popular) comple-
to. Vendo conjunto todo. Tratar com 
Dr. Celso no telefone (15) 98115-
1308 ou no e-mail: c.tavares@yahoo.
com.br

n Vendo lensômetro Shin-Nipon 
modelo LM-05, ótimo estado, com 
procedência por R$ 1.500,00. Tratar 
com Carlos no telefone (11) 972201-
3735.

n Vende-se laser Mitra amarelo e 
586 nm da Opto, sem uso, na cai-
xa, com display LCD colorido tou-
ch screen. O preço de mercado é  
R$ 115.000,00, mas posso vender 
por R$ 102.800,00 em 15 presta-
ções fixas ou R$ 95.800,00 em dez 
prestações. Oferecemos como brin-
de um laser de diodo vermelho FTC 
2000 para endolaser. Estudamos 
propostas. Os contatos podem ser 
feios no Instituto de Olhos de Gua-
rapuava (PR) com Sra. Ruthiane no 
telefone (42) 3621-7777.

n Vendo faco Diplomax, em perfeito 
estado de funcionamento, com uma 
caneta, mangueiras, ponteiras, caneta 
de 1/A, por R$ 13 mil. Contatos com 
a Dra. Andréa Soares ou Sr. Thia-

n Clínica localizada na zona leste 
de São Paulo  (SP), com mais de 
15 anos de existência, está amplian-
do seu quadro clínico e contratando 
Médico Oftalmologista com disponi-
bilidade em diferentes dias e horá-
rios. Mais informações pelo telefone  
(11) 2348-7315. Os interessados 
devem encaminhar os currículos para 
danusa@clinicarpl.com.br 

n Oportunidade de trabalho para 
subespecialista em Plástica Ocu-
lar e vias lacrimais. Excelente valo-
rização profissional. Maiores infor-
mações com Alessandra pelo fone  
(54) 2103-0303.

n Hospital de Olhos Sadalla Amin 
Ghanem procura oftalmologista clí-
nico para fazer parte da equipe. Para 
maiores informações favor enviar o 
currículo para Dr Vinicius ou Ramon 
Coral Ghanem nos e-mails vcgha-
nem@hotmail.com ou ramongha-
nem@gmail.com

n Empresa de grande porte do seg-
mento automobilístico procura mé-
dico oftalmologista para trabalhar 
nas terças e/ou sextas feias, das 
13 hs. às 18 hs., salário a combinar, 
contratação pelo regime CLT com 
todas as garantias trabalhistas. Con-
tatos com Sra. Carolina nos telefones  
(11) 4224-6185 ou 94136-9869 
ou pelo e-mail carolina.giampietro@
imtep.com.br

OPORTUNIDADES

EQUIPAMENTOS
OFERECIDOS

go Mendonça pelos telefones (34) 
3214-8455 ou 9641-6530 ou pelo 
e-mail climeclinica@hotmail.com 

n Vendo faco Laureate da Alcon, 
semi novo, com apenas seis meses 
de uso. Acompanha duas canetas 
de faco Infiniti, controle remoto, cau-
tério (R$ 72.000,00) Vendo tam-
bém ecobiômetro da Quantel por  
R$ 9.000,00, também com seis me-
ses de uso, microscópio cirúrgico 
D.F. Vasconcelos por R$ 10.000,00, 
parte óptica revisada recentemente 
pela empresa  e campímetro PC Lab 
por R$ 5.000,00. Contatos pelo com 
Dr. Guilherme pelo telefone (33) 
9122-6593 ou pelo e-mail instituto-
guilhermepascoal@gmail.com 
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Calendário Oftalmológico

Os Interessados em divulgar suas atividades científicas no JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO 
devem remeter as informações pelo fax (11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

Julho
24 a 26 XVII Congresso Internacional da Sociedade Brasileiro de 

Oftalmologia
 Local: Hotel Windsor Barra - Rio de Janeiro - RJ
 Informações: www.congressosbo.com.br
  www.sboportal.org.br 

Outubro
02 a 04 VII Congreso ALACCSA - R del Hemisferio Sur
 Local: Hotel Hilton - Buenos Aires - Argentina
 Informações: Site: www.congresos-rohr.com/alaccsar2014

10 e 11 VII Congresso Baiano de Oftalmologia
 Local: Hotel Sheraton - Salvador - BA
 Informações: Site: www.sofba.com.br

11 60ª Jornada Científica do Centro Brasileiro de Estrabismo
 Local: Radisson Faria Lima Hotel - São Paulo - SP
 Informações: Site: www.cbe.org.br

Outubro / Novembro
30/10  XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo
a 01/11 Local: Belo Horizonte - MG
 Informações: site: www.hospitalsaogeraldo.com.br/congressos

20142014

Setembro
 

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

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife – PE
Informações: www.congressocbo.com.br/cbo2014/
email: secretaria1@cbo2014.com.br/secretaria2@cbo2014.com.br 
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 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

Janeiro
29 a 31 VIII Congresso Brasileiro de Uveítes
 Local: Wetiga Hotel Natureza - Bonito - MS
 Informações: Cenacon - tel.: (17) 3214-5900
 email: cenacon@cenacon.com.br / Site: www.cenacon.com.br

Março
10 a 12 VII Congresso Brasileiro da SOBLEC
 Local: Maksoud Plaza Hotel - São Paulo - SP
 Informações: email: atendimento3@creativesolution.com.br
 Site: www.congressosoblec.com.br

20152015

Abril
05 a 07 38 º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro - SIMASP
 Local:  São Paulo - SP

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

Junho
03 a 06 VIII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa
 VI Congresso Brasileiro de Administração em Oftalmologia
 Local: Costa do Sauípe - Mata de São João - BA
 Informações: Cenacon Congressos - tel.: (17) 3214-5900
 E-mail: cientifico@cenacon.com.br

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

20142014

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos Congressos Bra-
sileiros 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. 
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*Índice de referência desenvolvido pelo departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Essilor International certificando a proteção UV global de uma lente. O índice FPS-O de 25 significa que os olhos estão 25 vezes 
mais bem protegidos com as lentes Crizal UV do que sem lente alguma. FPS-O de 25 para as lentes Crizal UV nos materiais Essilor Stylis, Essilor Airwear, Xperio, Transitions e FPS-O de 10 no material Orma transparente.  
Medições realizadas consideram apenas a performance da lente. **Para arranhões ocorridos em condições normais de uso, a troca por lentes no mesmo grau (dioptria) e para a mesma armação da compra original é inteiramente gratuita. 
Estão excluídos danos decorrentes de acidentes ou mau uso.

Com antirreflexo Crizal®, 
as marcas Crizal ou Varilux
aparecem ao embaçar a lente.

Exija o Certificado 
de Autenticidade.

As lentes Crizal® resistem aos 5 inimigos da visão e ainda protegem os olhos contra os raios UV, proporcionando máxima nitidez.  
Além de corrigir a visão, reduz a fadiga ocular e melhora o conforto visual. A Essilor ainda oferece 12 meses de garantia de resistência a arranhões.

Pela 1a vez no mercado óptico a Essilor lança a promoção de 50% de desconto no 2º par de lentes Crizal. A participação nesta ação está 
condicionada aos pacientes que adquirirem os produtos participantes. Mais informações, consulte o regulamento em www.crizal.com.br.
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DRAMATIZAÇÃO

REFLEXO?

Lentes comuns

AgORA pROtEgE  25 X mA is  cOntRA  Os  RA iOs  UV

pROtEçãO cOntRA

Lentes antirreflexo 

a escolha é clara


