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a PALAVRA DO
    PRESIDENTE

Homero Gusmão de Almeida
Presidente do CBO - Gestão 2015/2017

C
olegas, ao assumir a honrosa presidên-

cia do Conselho Brasileiro de Oftalmo-

logia, estou plenamente consciente das 

enormes responsabilidades que o car-

go e as dificuldades desta quadra histórica que 

nossa Especialidade atravessa nos impõem. 

Todos temos conhecimento das enormes difi-

culdades e desafios que nos esperam. A ação, 

por vezes errática, do governo; a atuação cons-

tante de grupos interessados na legalização da 

optometria não médica e ligada ao comércio 

óptico; os conflitos cada vez mais frequentes 

com as seguradoras e operadoras de planos de 

saúde, cada vez mais empenhadas em cortar 

o que consideram custos e, mais importante, 

a premência de alcançarmos um dos grandes 

objetivos da Oftalmologia brasileira: levar a 

assistência oftalmológica de qualidade a todos 

os cidadãos brasileiros, independente da classe 

social a que pertençam e do local onde residam.

Muito já foi feito. O CBO sempre teve em sua 

diretoria pessoas altamente comprometidas 

com a especialidade e com a saúde ocular. 

Nosso antecessor, Milton Ruiz Alves, é exem-

plo de uma liderança lúcida e atuante que, no 

meio de uma situação caótica, soube estabele-

cer caminhos e superar obstáculos.

Agora, temos que recolher as lições do passa-

do e seguir rumo ao futuro em tempos marca-

dos pela instabilidade.

Como balizas para a atuação da 

diretoria do CBO para os próximos 

dois anos, é nossa prioridade o forta-

lecimento das sociedades estaduais de 

Oftalmologia e a elaboração de uma pla-

taforma de atuação conjunta em benefício 

da Especialidade, daqueles que a praticam 

e dos pacientes. Em segundo lugar, a di-

namização de todas as linhas de atuação 

do CBO, tanto junto aos poderes públicos, 

como junto ao universo da saúde suple-

mentar, às sociedades médicas de caráter 

nacional, às instituições de ensino e às so-

ciedades de subespecialidades.

Tenho muito claro, entretanto, que o grande 

desafio é nosso: fazer com que os médicos 

oftalmologistas de todo o Brasil se sintam 

representados pelo CBO e, desta forma, 

passem a integrar as fileiras da entidade, 

aumentando sua capacidade de ação na 

defesa das prerrogativas profissionais dos 

especialistas e da saúde ocular da popula-

ção. Mais ainda. O desafio é fazer com que 

os médicos oftalmologistas se sintam par-

te deste grande organismo que é o CBO e 

vejam sua participação na vida e nos rumos 

da entidade como algo possível, necessário e 

imprescindível.

 

A vida não para e os problemas estão aí.

Nós, também!

Agora, temos
que recolher as 

lições do passado 
e seguir rumo ao 

futuro em tempos 
marcados pela 
instabilidade. ”

“



4 JOTAZERO

CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015

Um congresso como

       nenhum outro

E
sta revelação foi feita por Ayrton Roberto Branco Ramos, um 

dos presidentes da Comissão Executiva do XXXVIII Congresso 

Brasileiro de Oftalmologia, na reunião conjunta do Conselho 

Deliberativo / Assembleia Geral de Associados do CBO, reali-

zada no penúltimo dia do evento e descreve fielmente o sentimento 

presente na grande maioria dos congressistas e que acabou se tor-

nando a característica mais marcante do evento.

Mais de quatro mil médicos oftalmologistas do Brasil e de outros 17 

países reuniram-se para construir o XXXVIII Congresso Brasileiro de 

Oftalmologia, realizado de 02 a 05 de setembro em Florianópolis (SC) 

e que marcou, definitivamente, a história dos eventos promovidos pelo 

CBO pela dinâmica alcançada nas apresentações, pelas inovações colo-

cadas em prática e pelo equilíbrio entre as atividades de transmissão 

do conhecimento e a programação social e a confraternização entre os 

colegas. O evento também foi marcado pela atuação política do CBO, que 

Ontem à noite, o Burnier (Miguel Burnier, da Universidade 
McGill, Canadá) me falou: pessoal, vocês fizeram o 
congresso mais legal que participei na vida. Talvez não 
tenha sido o melhor, mas que foi o mais legal, foi.” ”

“
assinou Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde que 

inicia o processo de inserção da Oftalmologia na Atenção Básica do SUS.

As mais de 300 horas de atividades didáticas do evento foram divididas 

em diversas modalidades de apresentação. A Comissão Científica do CBO 

elaborou várias inovações buscando incentivar o debate entre os confe-

rencistas e a participação dos congressistas nas diferentes sessões.

“O que vimos em Florianópolis foi o coroamento de um trabalho de 

dois anos que envolveu a diretoria e a Comissão Científica do CBO e 

os médicos oftalmologistas da cidade. O resultado foi muito positivo 

e, certamente, o evento tornou-se um marco a partir do qual o CBO 

vai pensar no aprimoramento dos próximos congressos que promover”, 

declararam conjuntamente Ayrton Roberto Branco Ramos e João Luiz 

Lobo Ferreira, os presidentes da Comissão Executiva do XXXVIII Con-

gresso Brasileiro de Oftalmologia.
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Na mesma ocasião, foi realizada a primeira atividade da segunda turma 

do Curso de Lideranças, que concluirá seus trabalhos no 60º Congresso 

Brasileiro de Oftalmologia, em Goiânia, em setembro de 2016.

Veja mais informações no site www.jotazerodigital.com.br, seção 

CBO em Ação.

CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015

 Palestra da

  solenidade
 de abertura
O 

dia em que as máquinas serão mais inteligentes do que o Ser 

Humano está (muito) próximo! O envelhecimento é uma doen-

ça... curável! A morte não é inevitável e em breve a Humanidade 

terá condições de superá-la! Estamos no limiar de uma era de 

energia limpa, infinita, praticamente gratuita fornecida pelo sol!

Esses são alguns dos conceitos defendidos pelo cientista venezuelano José Luís 

Cordeiro, destacado integrante da Singularity University na palestra que fez na 

solenidade de abertura do XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia.

Cordeiro estudou no Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cam-

bridge (EUA), onde obteve sua licenciatura (B.Sc.) e mestrado (M.Sc.) 

em engenharia mecânica com especialização em economia e idiomas. 

Posteriormente realizou estudos de economia internacional e política 

comparada na Georgetown University, Washington (EUA). Trabalhou 

na Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial 

(ONUDI) em Viena (Áustria) e mais tarde no Center for Strategic and 

International Studies (CSIS), em Washington (EUA).

A Teoria da Singularidade Tecnológica, da qual Cordeiro é adepto e que inspirou 

a fundação da universidade do mesmo nome na Califórnia (EUA) graças a uma 

joint-venture entre a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e 

a empresa Google, afirma, entre outras coisas, que chegará um momento, nos 

próximos 20/30 anos, em que a nanotecnologia e a biotecnologia serão usadas 

para aumentar a capacidade da inteligência humana.

A proposta básica da Comissão Científica do CBO ao convidar José Luís Cor-

deiro para a palestra da solenidade de abertura foi diversificar e enriquecer a 

programação científica do evento, abrir os horizontes dos médicos oftalmolo-

gistas para a aquisição de conhecimentos mais amplos e contribuir, desta forma, 

para que o congresso de Florianópolis confirmasse sua condição de marco dos 

eventos da especialidade.

José Luís Cordeiro

Integrantes do curso

Curso de Lideranças
D

urante o congresso de Florianópolis foi realizado a atividade de encerra-

mento da primeira turma do Curso de Lideranças do CBO. Iniciado no 

ano anterior, no Congresso do Recife, esse curso teve o objetivo de prepa-

rar os jovens oftalmologistas que pretendem servir a profissão nas suas 

várias facetas que envolvem educação, prevenção de cegueira, educação de pacien-

tes e relacionamento profissional principalmente com os vários níveis de governo.

O curso foi coordenado por Gustavo Victor (diretor), Pedro Carricondo e Alexan-

dre Ventura. Seus participantes foram divididos em três turmas, cada uma das 

quais estudando e propondo soluções para um aspecto das atividades do CBO. 

Na atividade de Florianópolis, os resultados dos trabalhos foram apre-

sentados e os participantes receberam os respectivos certificados.
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Pronunciamento do presidente do

     CBO (Gestão 2013-2015)
“D

efender e melhorar a saúde ocular da população brasileira e seu 

acesso à assistência oftalmológica da melhor qualidade; repre-

sentar a Oftalmologia brasileira e contribuir para a elevação dos 

níveis técnico e ético do exercício profissional dos médicos of-

talmologistas”, estes foram os três objetivos que o então presidente do 

CBO, Milton Ruiz Alves, destacou em seu discurso proferido durante a 

solenidade de abertura do XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmolo-

gia, realizada no próprio CentroSul em Florianópolis (SC).

Em seu pronunciamento, Ruiz Alves alinhou as principais realizações do 

CBO ao longo de sua história para alcançar seus objetivos e defendeu as 

recentes ações propostas em parceria com o Ministério da Saúde, bem 

como a continuidade do Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular, elaborado 

pelo CBO, e do projeto de lei que corre no Senado que institui a obri-

gatoriedade de desenvolvimento de ações de fortalecimento da Atenção 

Primária em Oftalmologia, no âmbito do SUS.

Nem sempre as coisas são aquilo que parecem. Nem sempre o caminho mais familiar, o mais aplanado, é o caminho correto. Sombreamos 

o nosso caminhar com intermináveis planejamentos estratégicos. Não nos frustramos com objetivos impossíveis. Concentramos todas as 

nossas energias na realização de todas as metas possíveis. Portanto, oferecemos o melhor de nós todos. Por isso, nunca tivemos dificulda-

de para responder a pergunta: onde vai dar o caminho que vocês escolheram? Para onde vocês querem ir? Nós nunca estivemos perdidos. 

Nós sempre soubemos que para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) sabe 

para onde quer ir, portanto, não é qualquer caminho que serve ao CBO. 

É com muita alegria que festejando os 74 anos de vida do CBO, trazemos à memória dos senhores e senhoras os três objetivos que lastrea-

ram a sua fundação, em 1941, ou seja: defender e melhorar a saúde ocular da população brasileira e seu acesso à assistência oftalmológica 

da melhor qualidade; representar a Oftalmologia Brasileira e contribuir para a elevação dos níveis técnico e ético do exercício profissional 

dos médicos oftalmologistas.

É muita felicidade poder trazer, também, à memória dos senhores e senhoras, que o CBO nesses seus 74 anos de existência, prossegue 

acumulando grande saldo social porque continua insistentemente focado no cidadão brasileiro. Todo o trabalho acumulado pelo CBO tem 

uma origem: o médico oftalmologista brasileiro; e um destino: a população. É em prol das pessoas que o CBO busca as melhores condições 

de atendimento. É na Medicina de qualidade e de compromisso social que o CBO contribui para a melhora dos serviços de saúde ocular 

oferecidos aos brasileiros.

Veja a íntegra do discurso:

Milton Ruiz
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O CBO, preocupado com os vazios assistenciais e com a ausência de políticas públicas de saúde ocular, já nos anos noventa, em 

parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação, desencadeia grandes campanhas comunitárias nacionais para detectar e 

tratar distúrbios visuais, sendo exemplos: o Programa Nacional de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual “Veja Bem Brasil” 

direcionado às crianças e idosos e a Campanha Nacional de Prevenção à Cegueira e Reabilitação Visual “Olho no Olho” direcionada 

aos escolares do ensino fundamental. 

O CBO, a partir de 2001, passa a realizar em Brasília, Fóruns Nacionais de Saúde Ocular para consolidar o caminho de aproximação com o 

Legislativo e Executivo e viabilizar as suas propostas médico-sociais. No III Fórum Nacional de Saúde Ocular, realizado em 2008, ocorreu 

o lançamento do Programa Nacional de Atenção em Oftalmologia que teria como objetivo principal a criação da rede de assistência que 

deveria passar pela Atenção Básica e Atenção Especializada. A Atenção Básica em Oftalmologia, no entanto, não foi construída. A socie-

dade paga hoje o preço das escolhas que o Ministério da Saúde fez. Se o Governo Federal tivesse dado prioridade ao Programa da Saúde 

da Família, com mais recursos aos municípios e incentivos permanentes à formação de mais médicos generalistas, o Brasil não precisaria 

“importar” médicos e a saúde pública não seria tão mal avaliada pela população brasileira. 

Escolhemos as palavras de Rubem Alves para pontuar que “vivemos um tempo em que a esperança tem que ser teimosa”, é por isso  que 

o CBO continua plantando árvores que  celebram a vida. Pessoalmente, sobrevivente de inúmeras batalhas pela vida, posso dar o teste-

munho de que “o sofrimento prepara a alma para a visão”. Que “o sofrimento por si só pode apenas produzir amargura, ressentimento e 

reação”. Que “o sofrimento, isoladamente não é criativo”, como nos ensina Rubem Alves, “ele tem primeiro de se engravidar, dando luz à 

esperança”. “A esperança emerge no momento em que a comunidade sai da ética do ressentimento para se fazer criativa. É o momento 

no qual se percebe que para o deserto converter-se num jardim não basta arrancar espinhos e cardos: deve-se plantar flores e pomares”. 

É exatamente isso que o CBO vem fazendo. Contribui para aumentar a abrangência do Programa “Olhar Brasil”. Oferece ao Ministério da 

Saúde o Programa Mais Acesso à Saúde Ocular.

E, no V Fórum Nacional de Saúde Ocular detalha diversas ações do Programa Mais Acesso à Saúde Ocular voltadas para a inserção do 

médico oftalmologista e da Oftalmologia na Atenção Primária do SUS.

Apresenta ao Senado, com o apoio do Senador Romero Jucá e do Deputado Hiran Gonçalves, o PLS 258 de 2015, que institui a obrigato-

riedade de desenvolvimento de ações de fortalecimento da Atenção Básica em Oftalmologia, no âmbito do SUS.

E o CBO, ainda, muito preocupado sobre a forma de como ocupar os vazios assistenciais na área da saúde ocular, após ter recebido si-

nalização do Ministério da Saúde de que não contará com profissionais não médicos da saúde visual para atuarem no SUS, trabalha para 

aumentar a expansão da oferta de refração nesses vazios assistenciais capacitando médicos do PSF inseridos nessas regiões. 

O Ministério da Saúde, também, se comprometeu a implementar ações do Programa Mais Acesso à Saúde Ocular, começando pela des-

burocratização do acesso de clínicas oftalmológicas que desejarem trabalhar com o SUS.

O CBO, também, continua alinhado com as entidades médicas e com os seus representantes na Câmara e no Senado procurando contribuir 

com o Ministério da Saúde na adoção de soluções permanentes na saúde pública brasileira, ações que possam atrair médicos oftalmologistas 

e equipe multidisciplinar por concurso público e carreira federal vinculada ao ministério, inicialmente, nas áreas de interesse do SUS. 

Para finalizar gostaríamos de ressaltar que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia sabe para onde quer ir, portanto, não é qualquer cami-

nho que serve ao CBO e aos oftalmologistas brasileiros.

Muito obrigado a todos!
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Oftalmologistas

    homenageados pelo CBO
Durante a solenidade de abertura do evento houve a entrega de diplomas em homenagem a médicos oftalmologistas de destaque.

ADALMIR MORTERÁ DANTAS

Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense (1962) e Doutorado em Medicina (Oftal-

mologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972). Atualmente é Professor Emérito da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Recebeu o título de Acadêmico 

Emérito da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro e foi presidente do CBO de 1995 a 1997.

HARLEY EDISON AMARAL BICAS

Graduado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em 1962. Especialização no Departa-

mento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço da F.M.R.P.U.S.P.(1962-64). Professor Titular (1981) 

e Chefe do Departamento. Realizou estágios acadêmicos no Institue of Ophthalmology, University of London (1969-70) e no The 

Smith-Kettlewell Eye Research Institute (San Francisco (1974-75 e 1993-94). Presidente do Conselho Latino-Americano de Es-

trabismo (1974-76),da Pan American Society of Research in Ophthalmology (1979-81), do Centro Brasileiro de Estrabismo (1983-

85) e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (2005-7). Editor-Chefe dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (1999-2009).

ADERBAL DE ALBUQUERQUE ALVES

Coordenador do Curso de Refração da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ex-chefe do Serviço de Oftalmologia do 

Hospital dos Servidores do Estado, HSE-RJ. É autor de vários livros, sendo que sua obra “Refração” já está na 5ª edição.

CARLOS RAMOS SOUZA DIAS

Formado e doutorado pela FMUSP, Livre docente pela UNIFESP, Titular da Faculdade de Ciências Médicas da 

Santa Casa de São Paulo, ex-presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo, do Conselho Latino-Americano de 

Estrabismo e da International Strabismological Association, ganhador do Links Award do Smith Kettleell Institute. 

Autor de doze livros e diversos capítulos de livros publicados e inúmeros artigos publicados em revistas nacionais 

e internacionais sobre estrabismo.

CELSO ANTÔNIO DE CARVALHO

Graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 1953. Em 1954 ingressou na residência, com atividades desenvolvidas na primeira 

clínica médica do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP e, em 1955, cursou residência em oftalmologia na mesma instituição. De 1955 a 1958 foi bolsista da W. K. 

Kellogg Foundation nos EUA. Em 1959 tornou-se médico contratado em oftalmologia do HC-FMUSP e nessa universidade defendeu, em 1960, tese de doutora-

mento em oftalmologia. Em 1961 foi nomeado médico assistente da clínica oftalmológica do HC-FMUSP na condição de professor auxiliar. Estabeleceu, em 1966, o 

Departamento de Glaucoma do HC-FMUSP, dirigindo-o até sua aposentadoria. Celso Antônio de Carvalho não pode participar da solenidade por motivos de saúde 

e viria a falecer poucos dias depois.

Os homenageados foram:
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In Memorian

JOAQUIM MARINHO DE QUEIROZ

Professor Livre-Docente em Oftalmologia pela Universidade Federal de  Minas Gerais (UFMG), presidente do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia na gestão 1987/89, Membro Titular da Academia de Medicina do Pará, Mem-

bro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Diretor-Presidente da Clínica Queiroz, em Belém (PA).

ROBERTO LORENS MARBACK

Médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA), Doutor pela Faculdade de Medicina da UFMG, 

Especialização no Wilmer Ophthalmological Institute, da Johns Hopkins University (EUA) e Professor Titular da 

Faculdade de Medicina da Bahia (UFBA).

JORGE ALBERTO FONSECA CALDEIRA

Graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1951) e doutorado em Oftalmologia pela Universidade de São Paulo (1956). Atualmente é profes-

sor titular emérito da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Estrabismo e ministrou muitas aulas para os jovens oftalmologistas sobre a 

ambliopia e a importância do exame oftalmológico nas crianças. Jorge Alberto Fonseca Caldeira não pode participar da solenidade por motivos de saúde.

JOÃO ORLANDO RIBEIRO GONÇALVES

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco (1963), especialização em Patologia Ocular pela Universidade Federal de Per-

nambuco (1965), especialização em Oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (1968), Doutorado em Oftalmologia pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (1968), pós-doutorado pela Université Pierre et Marie Curie (1976) e pós-doutorado pela University Of California Los An-

geles (1995). Presidente do CBO na gestão de 1991-1993. João Orlando Ribeiro Gonçalves não pode participar da solenidade por motivos de saúde.

AUGUSTO DE QUEIRÓZ DUARTE

Ministrava cursos e palestras na área da refratometria. Ensinou muitos jovens oftalmologistas a arte da refração.

JOSÉ BELMIRO DE CASTRO MOREIRA

Graduou-se em medicina em 1954 na Escola Paulista de Medicina. Assumiu o Departa-

mento de Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina após a gestão de 

Renato de Toledo. Colaborou com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tendo exercido 

várias funções. Implementou no Departamento de Oftalmologia da EPM o Curso de Pós-

-Graduação em Oftalmologia, o Curso de Ciências Básicas em Oftalmologia e o próprio 

Instituto da Visão.

Filhos de José Belmiro de Castro
Almeida e o Ex-Presidente do CBO,

Paulo Augusto de Arruda Melo
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Prêmios

A
valiação de eficácia e segurança no implante subrretiniano de 

células tronco” foi considerado o melhor trabalho apresentado 

no XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia e seus auto-

res receberam o Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

durante sessão especial do evento.

A sessão especial de entrega de diplomas e certificados de premiação 

aos melhores trabalhos do congresso de Florianópolis foi iniciada com 

a entrega do diploma a Marcos Pereira de Ávila e Augusto Paranhos 

Júnior, relatores do livro “Farmacologia e Terapêutica Ocular”, que rece-

beu o Prêmio CBO de Melhor Livro de Oftalmologia editado no biênio 

2013/15. A obra, editada pela GEN, Guanabara Koogan e Cultura Médi-

ca, foi o tema oficial do Congresso Brasileiro de Oftalmologia de 2013.

“
Em seguida, foi realizada a entrega solene dos certificados aos ga-

nhadores do Prêmio CBO - Ensino de 2015: Jacó Lavinsky (coorde-

nador do Curso de Especialização em Oftalmologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que obteve a maior média dos últimos 

quatro anos da Prova Nacional de Oftalmologia) e Paulo de Souza 

Ferreira (Aluno de Curso de Especialização em Oftalmologia com 

maior média na prova deste ano). O prêmio propriamente dito, pa-

trocinado pela Allergan, consiste em viagem, estada e inscrição no 

Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, realizado em 

Las Vegas de 14 a 17 de novembro.

Em continuidade à sessão, o CBO realizou a entrega dos diplomas aos pri-

meiros autores dos trabalhos premiados no congresso de Florianópolis:

Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia
TRABALHO: Avaliação de eficácia e segurança no implante subrretiniano de células tronco

AUTORES: Murilo Batista Abud, Petr Baranov, Ricardo Noguera Louzada, David Cruvinel Isaac, Burke Lieppman, Caroline Hicks, 

Sara Patel, Marcos Ávila e Michael J. Young

INSTITUIÇÕES: Universidade Federal de Goiás (UFG), Schepens Eye Research Institute/Mass Eye and Ear - Harvard Medical (EUA) e 

School ReNeuron (Reino Unido)

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
TRABALHO: Como uma impressora 3D pode ajudar a cirurgia oftalmológica? 

AUTORES: Sérgio Canabrava, Amanda Batista Lopes, Wagner Duarte Batista e David Ferreira Fagundes

INSTITUIÇÃO: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (MG)

Prêmio Oftalmologia Clínica
TRABALHO: Injeções intravítreas de Ziv-Aflibercepte para o tratamento de degeneração macular relacionada à idade

AUTORES: João Rafael de Oliveira Dias, André Maia, Camilla Oliveira Xavier, Eduardo Amorim Novais, Eduardo Büchele Rodrigues, 

Gabriel Andrade, Michel Eid Farah, Nilva Simeren Bueno de Moraes, Thais Mendes e Vinícius Kniggendorf 

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
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Prêmio Pesquisa Básica
TRABALHO: Toxicidade e penetração retiniana do Aciclovir após injeção intravítrea em coelhos

AUTORES: Beatriz Sayuri Takahashi, Aline Goto, André Liber, Christina Joselevitch, Dânia Hamassaki, Dora Fix Ventura, Francisco 

Max Damico, Gabriela Ioshimoto e Lucy Young

INSTITUIÇÕES: Universidade de São Paulo (USP) e Harvard University - Boston (EUA)

Prêmio Educação em Saúde Ocular
TRABALHO: Sistema digital de captação de imagens para o rastreamento ocular neonatal

AUTORES: Laura Pires da Cunha, Juliana Guimarães, Marcelo Cavalcante Costa e Teruo Aihara

INSTITUIÇÃO: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Prêmio Trabalho Internacional
TRABALHO: The impact of location of progressive visual field loss on longitudinal changes in quality of life of glaucoma patients

AUTORES: Ricardo Yuji Abe, Alberto Diniz-Filho, Saif Baig, Siamak Yousefi, Vital P. Costa e Felipe A. Medeiros

INSTITUIÇÃO: Visual Performance Laboratory, Department of Ophthalmology, University of California San Diego (EUA)

PRÊMIO REGIÃO CENTRO-OESTE

TRABALHO: Avaliação da alcoolemia através do reflexo pupilar e visão computadorizada

AUTORES: Eduardo Nery Rossi Camilo, Hedenir Machado Pinheiro e Ronaldo Martins da Costa

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Goiás

PRÊMIO REGIÃO NORDESTE

TRABALHO: Ângulos visuais: importância para o implante de lentes intraoculares multifocais

AUTORES: Davyson Sampaio Braga, Abrahão Da Rocha Lucena, Daniel da Rocha Lucena, Ingrid Lustosa Madeira, Isabela Rocha de 

Lucena e Vicente Jácome da Costa Neto

INSTITUIÇÕES: Escola Cearense de Oftalmologia (CE) e Núcleo de Oftalmologia (CE)

PRÊMIO REGIÃO SUDESTE

TRABALHO: Doença de Vogt-Koyanagi-Harada: parâmetros de atividade na fase não aguda

AUTORES: Viviane M. Sakata, Ever Ernesto Caso Rodriguez, Carlos Eduardo Hirata, Cleide G. Machado, Joyce H Yamamoto, Maria 

Kiyoko Oyamada, Mauro Goldbaum, Sérgio Luís G. Pimentel e Smairah F. Abdallah

INSTITUIÇÃO: Universidade de São Paulo (USP)

PRÊMIO REGIÃO SUL

TRABALHO: Efeitos de idade e sexo nas medidas da fenda palpebral: análise digital do contorno palpebral

AUTORES: Fernanda Miranda Mendes, Augusto Adam Netto e Gherusa Helena Milbratz

INSTITUIÇÃO: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Prêmios regionais
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CBO e Ministério da Saúde assinam

     acordo durante evento

D
urante o congresso de Florianópolis, o CBO e o Ministério da 

Saúde assinaram Acordo de Cooperação Técnica pelo qual as 

partes se comprometem a elaborar um curso de Oftalmologia 

básica direcionado aos médicos de Saúde da Família que atuam 

em áreas carentes de assistência oftalmológica.

O acordo foi objeto de amplos debates em várias reuniões realizadas no evento.

O presidente e o tesoureiro do CBO na gestão 2013/2015, Milton Ruiz 

Alves e Mauro Nishi, enfatizaram em vários momentos que o acordo as-

sinado foi resultado de uma situação de crise iniciada em 2013, quando a 

chamada Lei do Ato Médico foi aprovada com vários vetos presidenciais 

e foi lançado o Programa Mais Médicos.

Ambos ressaltaram nas várias reuniões realizadas 
durante o evento que:
1) A situação política de crise e de interrupção do diálogo entre o gover-

no e as entidades médicas criava ambiente altamente propício para a 

adoção da optometria não médica para realizar atendimento no SUS;

2) Caso esta solução fosse adotada para o SUS, estaria aberto o prece-

dente para que a mesma medida fosse adotada pelas seguradoras e 

operadoras de planos de saúde;

3) Durante toda sua história, o CBO sempre propôs medidas para levar a 

assistência oftalmológica de qualidade a toda população brasileira e o 

Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular foi mais um capítulo desta história;

4) O Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular foi amplamente discutido em 

vários fóruns regionais e recebeu contribuições de médicos oftal-

mologistas de todas as regiões do País;

5) Existem médicos oftalmologistas em cerca de 15% dos municípios bra-

sileiros e em mais de 85% das Regiões de Assistência à Saúde (RAS – 

divisões geográficas que servem de base para que o ministério realize 

o planejamento e operacionalização da assistência à saúde);

6) A existência de vazios de assistência oftalmológica em pontos do 

território nacional é grande desafio para a Oftalmologia brasileira;

7) O acordo assinado com o Ministério da Saúde é resultado do Projeto 

Mais Acesso à Saúde Ocular e, dependendo das respostas do gover-

no, do CBO e dos médicos oftalmologistas poderá ser o primeiro 

passo para a implantação de outros pontos do projeto;

8) O acordo prevê a realização de um curso de educação à distância em 

Oftalmologia básica para capacitar médicos brasileiros a identificar 

e tratar das doenças oculares mais comuns e criar protocolos de 

atendimento e referenciamento para doenças oculares;

9) Os médicos brasileiros que farão o curso trabalham em 58 muni-

cípios das regiões mais desassistidas do Acre, Amazonas, Amapá, 

Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, envolvendo 11 RAS e 

aproximadamente 1,2 milhões de brasileiros;

10) A conclusão do curso não implicará em qualquer tipo de especiali-

zação em Oftalmologia;

Semanas depois do congresso, houve a troca do Ministro da Saúde e, embora 

exista a intenção do CBO de continuar com a concretização das medidas preconi-

zadas no acordo, ainda não houve qualquer manifestação do Ministério da Saúde.

O texto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia e o Ministério da Saúde pode ser consultado no site 

Oftalmologia e o Ministério da Saúde pode ser consultado no site www.

jotazerodigital.com.br, seção Oftalmologia em Notícias.

José Eduardo Fogolin (Ministério da Saúde), Milton 
Ruiz Alves e Keila Monteiro de Carvavlho (CBO)
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   Atlas de

     Doenças da Mácula

L
ançado durante o XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 

o Atlas de Doenças da Mácula (Elsevier Editora Ltda.) reúne textos 

objetivos e atualizados e mais de mil imagens de diagnósticos e tra-

tamentos das maculopatias numa obra considerada pioneira no mer-

cado editorial brasileiro.

O livro tem como autores Luiz Henrique Soares Gonçalves de Lima, Ga-

briel Costa de Andrade, André Maia, Eduardo B. Rodrigues e Michel Eid 

Farah. Conta também com a participação de colaboradores brasileiros 

e internacionais de renome na área da retina. É dividido em 107 capí-

tulos, nos quais estão reunidas as doenças que acometem a mácula com 

as respectivas imagens de sinais e sintomas, exames complementares, 

tratamentos e prognósticos. 

Mais informações sobre o Atlas de Doenças da Mácula podem ser obtidas 

no site www.elsevier.com.br/medicina

A nota dissonante do congresso de Florianópolis foi o lamentável acidente ocorrido em 02 de setembro no estande 

da empresa Carl Zeiss Ltda, que feriu seis pessoas entre as quais o médico alagoano Robson Vasconcelos de Oliveira, 

com mais gravidade.

Essencial informar que desde a data do ocorrido, o CBO vem prestando toda assistência e assessoria às pessoas 

envolvidas no acidente, principalmente ao colega Robson Vasconcelos de Oliveira, independentemente da expressa 

inexistência de sua responsabilidade.

Nesse sentido, o CBO vem colaborando diretamente com a emissão de bilhetes aéreos, pagamento de diárias de 

hotel, além de disponibilização eventual de recursos financeiros que vem ajudando no suporte ao colega e seus 

familiares desde a data do fatídico acidente.

O colega Robson já foi transferido para São Paulo e encontra-se internado no Hospital Albert Einstein, o que nos tran-

quiliza no momento. Ademais, representantes do CBO estarão em constante contato com os familiares, com o objetivo 

de saber quais são as medidas que podem ser adotadas no sentido de amenizar seu sofrimento.

COMUNICADO
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Inovações do congresso

O 
congresso de Florianópolis foi marcado por várias inovações na 

forma de apresentação dos temas e na transmissão do conheci-

mento. A Comissão Científica do CBO discutiu e planejou duran-

te dois anos formas para incentivar o debate e a participação dos 

congressistas nas atividades didáticas e ampliar a troca de experiências 

nas várias sessões.

A primeira inovação foi o Curso Fundamentos da Oftalmologia, realiza-

do nos dias 01 e 02 de setembro como atividade paralela ao congres-

so que reuniu as aulas básicas sobre as subespecialidades de Catarata, 

Cirurgia Refrativa, Córnea, Estrabismo, Glaucoma, Neuroftalmologia, 

Oncologia, Órbita, Refração, Retina, Semiologia e Uveítes.

A concentração de aulas básicas numa atividade separada do congresso 

possibilitou a racionalização de todo o calendário de atividades didáti-

cas e ampliou a liberdade dos congressistas de escolherem os pontos de 

seu interesse prioritário para participação.

Com a criação do Curso Fundamentos da Oftalmologia, o Dia Especial 

(ministrado nas subespecialidades de Catarata, Cirurgia Refrativa, Cór-

nea, Glaucoma e Retina) pode ser incorporado à programação geral do 

congresso e abordar as últimas novidades ocorridas nos respectivos 

campos. Grande parte da participação dos convidados internacionais 

ocorreu durante os diversos Dias Especiais.

Foi também no espaço do Dia Especial que outras duas inovações do 

congresso de Florianópolis foram colocadas em prática: a Sessão de 

Apresentação Oral e o Retina Jeopardy Brasil. 

Na Sessão de Apresentação Oral, os melhores trabalhos inscritos no 

evento foram apresentados por seus autores, comentados por profes-

sores e especialistas de cada área e debatidos pela plateia. O Retina Je-

opardy Brasil foi um jogo de perguntas e respostas animado por seu 

criador, William Mieler, professor da Universidade de Illinois (EUA), do 

qual participaram quatro equipes de três médicos oftalmologistas cada. 

Foi uma das inovações que mais chamou a atenção dos congressistas.

As Entrevistas, os Debates e as sessões de Roda Viva foram outras ino-

vações que permearam a programação científica do congresso e que ti-

veram como características principais a discussão dinâmica dos pontos 

abordados em diferentes modalidades.

As conferências CED, inspiradas nas TED de grande audiência na inter-

net, nas quais os palestrantes falaram sobre temas não necessariamente 

ligados à Oftalmologia, preferencialmente na forma de histórias, cha-

maram muita atenção e provocaram interesse de todos os participantes.

A Clínica do Dr. House foi considerada a “cereja do bolo” das inovações 

do congresso de Florianópolis. Numa sala superlotada, atores simula-

ram uma consulta desafiando os médicos oftalmologistas a realizarem 

o diagnóstico certo. Do homem simples que se queixava da redução da 

visão depois da operação da “cacaraca” até a mulher que ficou cega sem 

explicação de uma hora para outra, todos os casos foram acompanha-

dos com interesse e bom humor.

Por fim, a instalação da Praça Científica durante a sessão de Encon-

tro com o Autor, na qual a intenção era promover discussões informais 

sobre os vários trabalhos expostos não surtiu o efeito desejado e a ati-

vidade, já tradicional nos congressos do CBO, manteve seu formato con-

vencional: professores convidados dirigiam-se aos trabalhos dos temas 

que dominam e discutiam com os respectivos autores e, eventualmente, 

com os congressistas presentes. 

CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015

Paciente que se queixava da operação da “cacaraca” na 
Clínica Dr. House

Vencedores do Retina Jeopardy Brasil
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Congresso

   agradável e com “vibe”
(mas que ensinou muito a todos que dele participaram)

O 
congresso de Florianópolis teve uma “vibe”, uma vibração positiva 

que contagiou palestrantes e congressistas e favoreceu a trans-

missão do conhecimento e a integração entre os participantes. Ti-

vemos novas formas, mais dinâmicas, para apresentar e debater 

os temas oftalmológicos propostos, mas, principalmente, tivemos várias 

mudanças não perceptíveis à primeira vista que transformaram o con-

gresso em novo ponto de referência para os eventos da Especialidade”.

Esta é a avaliação do coordenador da Comissão Científica do Conse-

lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Wallace Chamon, a respeito do 

XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia. 

Ressaltando que “tem conflitos de interesse”, já que foi um dos respon-

sáveis pela programação científica do evento e um incentivador das 

mudanças ocorridas em sua dinâmica, Chamon cita as alterações que, 

a seu ver, foram fundamentais para criar a “vibe” que caracterizou o 

congresso de Florianópolis.

.

A mais importante delas foi a continuidade e aprofundamento da política 

de valorização do palestrante, concretizada a partir de ações da Diretoria 

e da Comissão Científica do CBO e da Comissão Executiva do congresso. 

“A redução do número de salas utilizadas não foi anunciada em nenhum 

lugar, mas também foi importante para que o evento fosse mais integra-

do. Houve também a redução drástica do número de aulas formais, que 

ocuparam, no máximo, 30% do congresso, o que só foi possível graças à 

criação do Curso de Fundamentos da Oftalmologia. Na sistemática an-

terior, as aulas formais tornavam o congresso engessado, desagradável 

e os palestrantes as consideravam repetitivas. O Curso de Fundamentos 

da Oftalmologia, coordenado por Paulo Augusto de Arruda Mello, foi um 

sucesso em todos os sentidos, inclusive pelo brilhantismo dos palestran-

tes e possibilitou que o restante da programação do congresso pudesse 

privilegiar o debate e a interatividade” declarou.

Chamon também aponta a redução do número de convidados interna-

cionais e a concentração de sua participação nos diversos Dias Especiais 

(realizados no segundo dia do congresso) como alterações positivas, 

pois permitiram que os painéis e as seções de discussões e de debates 

pudessem ser mais leves.

Afirma que a realização quase que simultânea de um grande congresso 

europeu de catarata e cirurgia refrativa e a realização, meses antes, do 

congresso brasileiro de retina na mesma cidade de Florianópolis, pro-

vocaram preocupações na Comissão Científica do CBO.

“Tivemos algumas dificuldades na adequação de palestrantes, mas as preocu-

pações revelaram-se infundadas no caso da programação da retina, que foi 

muito elogiada. Florianópolis está de parabéns. Os presidentes do congres-

so estão de parabéns já que assumiram o risco das mudanças, assim como 

a Diretoria e a Comissão Científica do CBO e até mesmo a secretária desta 

comissão, Renata Chinaglia, pois cada uma destas pessoas, no âmbito de sua 

atuação, contribuíram para que os temores e hesitações fossem superados 

coletivamente e a nova sistemática do congresso pudesse se concretizar”.

“

Wallace Chamon

CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015



16 JOTAZERO

Ressaltando que as inovações propriamente ditas nas formas de trans-

missão do conhecimento colocadas em prática no congresso de Flo-

rianópolis precisam ser melhor avaliadas, Chamon considera que a 

maioria delas foi positiva.

“As Entrevistas foram agradáveis, tanto para os palestrantes quanto 

para a plateia. Tivemos um debate que foi muito elogiado e o outro con-

siderado mais lento. A Clínica do Dr. House foi um sucesso. Tivemos a 

chamada Roda Viva, mais difícil de ser avaliada já que acabou se confun-

dindo com o formato da Entrevista. A Ágora não chegou a ser realizada 

e as CEDs dependeram exclusivamente do palestrante. Com relação a 

essa última modalidade, se fosse hoje, colocaria as CEDs em sessão ex-

clusiva e convidaria menos médicos oftalmologistas para proferir estas 

palestras”, avaliou Chamon.

O coordenador da Comissão Científica do CBO também considerou 

positiva a palestra da solenidade de abertura proferida pelo cientista 

da Singularity University, José Luis Cordeiro, pois demonstrou que 

existe abertura para inovação inclusive nos aspectos mais conven-

cionais do evento. 

Para Chamon, um dos grandes resultados de todas as mudanças esta-

belecidas no XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia foi a predo-

minância da informação oral em detrimento da informação visual. As 

sessões de debates e interativas tiveram poucas projeções de imagens e 

os palestrantes puderam mostrar o conhecimento que acumularam em 

função do ritmo das discussões e do interesse da plateia e não devido a 

uma coleção de slides e figuras previamente ordenadas.

“Tudo pode ser aprimorado e o congresso do CBO não é exceção. Po-

rém nos dias do evento tivemos a somatória de vontades individuais e 

de circunstâncias que contribuíram para seu êxito. Mas, como alguém 

que esteve na coordenação da Comissão Científica do CBO, digo que a 

entidade não pode se acomodar, pois a média de idade dos palestrantes 

é cada vez menor, o que motiva estes jovens não é o que motivava os 

palestrantes das gerações anteriores e as formas para a transmissão do 

conhecimento estão em constante evolução que precisa ser acompanha-

da. No ano passado, depois do congresso do Recife, disse que era hora 

de desconstruir os congressos do CBO. Hoje digo que os congressos 

do CBO precisam ser constantemente desconstruídos”, concluiu Wallace 

Chamon.

Decisões do Conselho Deliberativo
Assembleia Geral de Associados do Conselho

  Brasileiro de Oftalmologia

A
provação das contas apresentadas pela Tesouraria do CBO, eleição 

da cidade sede e do Tema Oficial do Congresso Brasileiro de Of-

talmologia de 2019, mudança na sistemática de enumeração dos 

congressos do CBO e a apresentação preliminar dos resultados do 

XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia foram os principais temas das 

reuniões conjuntas do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral de Asso-

ciados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, realizadas em 04 de setembro.

O tesoureiro da diretoria 2013/2015, Mauro Nishi apresentou os núme-

ros relacionados com a situação financeira da entidade no ano fiscal de 

2014 e no primeiro semestre de 2015. 

De acordo com Nishi, de junho de 2013 a junho de 2014 o CBO teve 

evolução patrimonial de 9,92%, com a inflação do período considerada, 

ao passo que de 2014 a 2015 esta evolução foi de 22,59%. Os números 

apresentados pelo tesoureiro foram sustentados por considerações de 

pareceres de auditores independentes e do Conselho Fiscal do CBO.

O relatório da tesouraria do CBO foi aprovado por unanimidade.

CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015
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2019
O CBO 2019 será realizado no Rio de Janeiro e terá como tema ofi-

cial “LASER em Oftalmologia”. Estas decisões foram tomadas em 

votação com os presentes na reunião conjunta do Conselho Delibe-

rativo / Assembleia Geral dos associados do CBO.

Para o tema oficial do congresso de 2019, a Comissão Científica do 

CBO havia sugerido três temas: Doenças do nervo óptico; LASER 

em Oftalmologia; Plástica ocular. Depois de ampla discussão, ficou 

decidido que o tema oficial daqui a quatro anos abordará o uso das 

diferentes modalidades de raio laser no diagnóstico e tratamento 

das doenças oftalmológicas.

Já a cidade sede do congresso de 2019 foi feita sem discussões, uma 

vez que somente os oftalmologistas do Rio de Janeiro apresenta-

ram a candidatura da cidade. O evento será realizado no centro de 

convenções do Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Este centro de 

convenções tem quatro andares e mais um subsolo e tem capacidade 

para dez mil pessoas.

Polêmica
O tema mais polêmico da reunião foi a mudança na sistemática de 

enumeração dos congressos do CBO. Até setembro de 2015, foram 

realizados 38 congressos brasileiros e 22 congressos de preven-

ção da cegueira. Em proposta aprovada pelo Conselho de Diretrizes 

e Gestão (CDG) do CBO, em 2016 será realizado o 60º Congresso 

Brasileiro de Oftalmologia, englobando a  numeração e unifican-

do os dois eventos promovidos pelo CBO. A mudança foi aprovada, 

bem como a utilização de algarismos arábicos na logomarca dos 

congressos, em substituição dos algarismos romanos usados até 

Florianópolis.

Resultados de Florianópolis Números da eleição

Os presidentes da Comissão Executiva do congresso de Florianópolis, 

Ayrton Roberto Branco Ramos e João Luiz Lobo Ferreira apresentaram 

os seguintes resultados preliminares do evento:

CONGRESSISTAS PRÉ-INSCRITOS: 3.502

INSCRIÇÕES EM FLORIANÓPOLIS: 551

TOTAL DE CONGRESSISTAS: 4.053

ACOMPANHANTES: 234

EXPOSITORES: 1.392

INTEGRANTES DAS EQUIPES DE TRABALHO: 443

TOTAL DE PARTICIPANTES: 6.122

EXPOSITORES: 85

ÁREA DE EXPOSIÇÃO: 2.967 M²

RELATOS DE CASOS: 319

TRABALHOS: 79

VÍDEOS: 13

PALESTRANTES NACIONAIS: 578

PALESTRANTES INTERNACIONAIS: 25

O coordenador da Comissão Eleitoral do CBO, Adamo Lui Netto, 

apresentou o resultado oficial das eleições realizadas no dia anterior 

ao da assembleia. A chapa única composta por Homero Gusmão de 

Almeida, José Augusto Alves Ottaiano e Keila Monteiro de Carvalho 

recebeu 554 votos. Na mesma cédula, foi eleito o Conselho Fiscal do 

CBO para o biênio 2015/2017 que tem como titulares Afonso Ligó-

rio de Medeiros, Fernando César Abib e Reinaldo de Oliveira Sieiro 

e como suplentes Fernando Augusto D’Oliveira Ventura, José Beniz 

neto e Sebastião Cronemberger Sobinho.

Candidatos eleitos para o Conselho de Diretrizes e Gestão - Breno 

Barth Amaral de Andrade (182 votos); Newton Kara José Júnior (145 

votos); Abrahão da Rocha Lucena (125 votos) e Luiz Carlos Molinari 

Gomes (48 votos).

A reunião foi concluída com a posse da nova diretoria do Conselho Bra-

sileiro de Oftalmologia.
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CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA 2015

    Discurso de posse de

Homero Gusmão de Almeida

M
inhas colegas e meus colegas, dizem que a vivemos momen-

tos de profunda alegria quando adquirimos uma chácara, sítio 

ou casa de campo e este sentimento se repete quando nos 

desfazemos dele. Hoje, estou alegre por assumir a presidên-

cia do CBO, por ter a oportunidade de trabalhar, de me empenhar mais 

efetivamente pela causa do colega e da Oftalmologia.

Sei da responsabilidade e dos desafios que isto representa, mas estou 

disposto, junto com os companheiros da diretoria, a tudo fazer para 

não decepcionar os 17 mil colegas brasileiros. Tive o cuidado, ao longo 

destes anos, de observar a gestões passadas e me dar conta de seu obs-

tinado trabalho em servir o CBO. Elas, certamente, serão o fio condutor 

da nossa gestão frente ao nosso conselho. É evidente que sempre pode-

mos avançar, abrir outros caminhos, ampliar horizontes. Claro que sim. 

Os tempos atuais não nos oferecem o conforto da estabilidade e a cada 

dia nos deparamos com novidades inquietantes. De repente, o que valia 

ontem, não hoje mais vale. É neste tumulto de vontade e de cenários 

conflitantes que o CBO, dentro de sua esfera de deveres estatutários e 

vocacionais, tem atuado com diligência e prontidão, refreando caprichos 

incompatíveis com nosso organograma legal. Neste aspecto, para não 

repisar o que todos já sabem, a gestão do professor Milton Ruiz Alves 

foi exemplar. Acompanhei de perto seu trabalho sereno, mas firme, sem 

quaisquer tipos de concessões que pudessem ferir os saudáveis interes-

ses da Oftalmologia e da sociedade brasileira.

Por trás da gentileza do professor Milton Ruiz Alves, esconde-se a in-

quietude de um guerreiro, intelectual e moralmente aparelhado para 

dizer um solene não aos novidadeiros de última hora.

Professor Milton e colegas de sua gestão, somos gratos a vocês e qual-

quer coisa que insistamos em dizer soará pequena diante da grandeza 

do trabalho e das conquistas ao longo destes dois anos de condução 

do nosso CBO.

Pois bem, colegas, disse inicialmente que me sinto feliz, alegre, em re-

ceber, juntamente com os colegas José Augusto Alves Ottaiano, Keila 

Míriam Monteiro de Carvalho, que permanece conosco na continuidade 

de seu trabalho, Cristiano Caixeta e João Marcelo Lyra. Felizes, alegres 

e também orgulhosos. Claro, como poderia ser diferente quando somos 

agraciados com esta honrosa delegação que reflete antecipada confian-

ça dos oftalmologistas brasileiros.

Mas todos nós queremos ter estes mesmos sentimentos daqui a dois 

anos, quando passarmos a direção do CBO aos nossos sucessores. Te-

nho certeza que estaremos alegres e felizes como se estivéssemos nos 

desobrigando de um fardo. Mas na realidade, o CBO está longe de ser 

apenas um fardo. Assim, nossa alegria dever-se-á a outro motivo. O de 

termos servido com lealdade à frente do CBO aos legítimos interesses 

dos colegas oftalmologistas. De termos correspondido à confiança de 

vocês e de termos realizado um belo trabalho, à altura daqueles que 

nos antecederam.

Quero confessar, de público, como tantas vezes já o fiz, a minha gratidão a 

Mariana, minha esposa pelo estímulo, companheirismo e encorajamento 

que dela tenho merecido ao longo de nossas vidas. Aliás, o homem é ele 

e sua companheira. Finalmente, em meu nome, fazendo-me de porta-voz 

de toda diretoria recém empossada, agradeço a atenção de todos. 
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 Integrar as sociedades
       estaduais de Oftalmologia ao CBO:

            o novo desafio

C
riar uma sólida união entre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

(CBO) e as sociedades estaduais de Oftalmologia: esta é uma das 

principais metas traçadas pela diretoria do CBO biênio 2015/17 

e que tem como objetivos aproximar a entidade dos médicos of-

talmologistas de todo o País, contribuir para o fortalecimento mútuo das 

associações estaduais e da entidade nacional, capilarizar a luta contra o 

exercício ilegal da Medicina e pela valorização da atuação do médico of-

talmologista no sistema de saúde suplementar e, principalmente, propor-

cionar melhores condições para a saúde ocular da população.

Na avaliação do presidente do CBO, Homero Gusmão de Almeida, a 

aproximação entre o CBO e as sociedades estaduais é algo que se impôs 

mais ou menos naturalmente e que já vinha sendo discutido entre lide-

ranças oftalmológicas de vários quadrantes.

“Tivemos o exemplo da elaboração do Projeto Mais Acesso à Saúde 

Ocular, na gestão do professor Milton Ruiz Alves, que foi debatido e 

aprimorado em vários fóruns regionais. Tivemos também as discussões 

do Curso de Lideranças, que teve como um de seus principais eixos a 

estruturação teórica da integração entre o CBO e as sociedades esta-

duais e tivemos, por fim, a constatação de que as solicitações dessas 

sociedades ao CBO haviam crescido e se tornavam constantes e que as 

ações isoladas não eram mais suficientes”, declarou Gusmão de Almeida.

A diretoria do CBO estabeleceu como pontos centrais da estratégia de 

aproximação a harmonização dos aspectos jurídicos, a troca de infor-

mações, consolidação de uma política permanente de educação continu-

ada e o estabelecimento de ações conjuntas na defesa das prerrogativas 

profissionais dos médicos oftalmologistas e na valorização da assistên-

cia oftalmológica.

Primeiro passo: ouvir
Para a diretoria do CBO, aproximação da entidade com as sociedades 

estaduais não pode ser unilateral e muito menos imposta. Desta forma, 

estão sendo organizados vários encontros presenciais regionais onde o 

CBO e os representantes estaduais possam trocar ideias e estabelecer 

parâmetros dentro dos quais a atuação conjunta seja vantajosa para to-

dos e, principalmente, para a Oftalmologia brasileira.

O respeito às diferenças regionais e aos diversos estágios de desenvolvi-

mento das sociedades e o conhecimento das peculiaridades da Oftalmo-

logia de cada Estado, de seus problemas e de suas reivindicações serão 

as ideias mestras deste primeiro momento.

Em 09 de outubro, a diretoria do CBO esteve reunida com oftalmo-

logistas da região norte-nordeste na sede da entidade na qual foram 

debatidos diversos aspectos do atendimento oftalmológico do SUS 

na região e da relação da Oftalmologia brasileira com o Ministério 

da Saúde. O CBO também já tem formatado o I Curso CBO + Perto de 

Gestão de Entidades Médicas, que deve ocorrer no próximo Simpó-

sio Internacional Moacyr Álvaro (SIMASP, de 05 a 09 de fevereiro de 

2016) em São Paulo (SP).

Outras reuniões presenciais estão sendo planejadas para as próxi-

mas semanas.

Aspectos jurídicos
Existem grandes diferenças entre as várias sociedades estaduais de 

Oftalmologia. Algumas são bem estruturadas, têm tradição e atuam de 

forma coordenada na representação de seus associados, ao passo que 

outras ainda são embrionárias e têm grandes dificuldades em se manter 

e desenvolver.

Historicamente, o CBO teve como extensões principais as sociedades de 

especialidades filiadas que têm espaço nos congressos da entidade, atu-

am conjuntamente na elaboração de reivindicações à Associação Médica 

Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM) e na realização 

de ações conjuntas em defesa da Especialidade.

As tentativas passadas de integração com as sociedades estaduais 

esbarravam na fraqueza institucional de grande parte destas entida-

des, que ou não tinham estatutos registrados ou, quando os tinham, 
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criavam mais dificuldades do que facilidades para a integração de 

propósitos e atuação.

“Nosso primeiro passo foi verificar a possibilidade de obter a uniformi-

zação dos estatutos das sociedades para possibilitar o trabalho conjunto 

dentro dos marcos legais. O CBO não pretende acabar com a indepen-

dência das sociedades estaduais ou estabelecer qualquer tipo de subor-

dinação, mas definir linhas de atuação que sejam benéficas para todos e 

para a Oftalmologia brasileira”, afirmou o vice-presidente do CBO, José 

Augusto Alves Ottaiano.

O Departamento Jurídico do CBO já está trabalhando com a hipótese de 

criar regras e regulamentos que favoreçam os vários aspectos do tra-

balho comum entre as entidades. “Nossa ideia é trabalhar primeiramen-

te com as sociedades melhor estruturadas, para adquirir a experiência 

necessária para, no segundo momento, ampliar o trabalho para todo o 

território nacional, fornecendo a assessoria do CBO para que as várias 

sociedades possam se consolidar juridicamente e, no terceiro momento, 

possa haver a uniformização, ou pelo menos a harmonização, entre os 

vários estatutos e regimentos”, informou o coordenador do Departa-

mento Jurídico do CBO, Alejandro Bullon.

Professores visitantes
Outro ponto ambicioso que a diretoria do CBO pretende implementar, 

sempre em conjunto com as sociedades estaduais, é o Programa de 

Professores Visitantes. Dentro deste programa, determinada sociedade 

solicita a presença de um especialista em determinada área da Oftalmo-

logia para ministrar curso de educação continuada para os associados. 

O CBO arcaria com as despesas de viagem e pagamento do professor 

visitante e a sociedade estadual ficaria encarregada da hospedagem, da 

infraestrutura adequada para a realização da(s) aula(s) e de obter a ade-

são de seus respectivos associados à iniciativa. 

“Mais uma vez, nossa intenção não é impor nada, mas, a partir das rei-

vindicações das várias sociedades, oferecer soluções que contemplem 

a todos. A ação conjunta do CBO e das sociedades estaduais para deter 

o exercício ilegal da Medicina, para obter condições mais vantajosas 

para o exercício profissional e para o incremento da saúde ocular da 

população é um campo aberto de grandes possibilidades. Podemos, 

inclusive, atuar juntamente com os cursos de especialização em Of-

talmologia credenciados pelo CBO e com as sociedades de subespe-

cialidades filiadas para a criação de um sistema que seja dinâmico, 

eficiente e criativo, em benefício da saúde ocular da população e dos 

médicos oftalmologistas de todo o Brasil”, concluiu o presidente do 

CBO, Homero Gusmão de Almeida.

Na avaliação do 
presidente do CBO, 

Homero Gusmão 
de Almeida, a 

aproximação entre o 
CBO e as sociedades 

estaduais é algo 
que se impôs mais ou 

menos naturalmente 
e que já vinha 

sendo discutido 
entre lideranças 

oftalmológicas de
vários quadrantes.”

“
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O CBO fez ampla consulta às sociedades 
de subespecialidades filiadas para 
verificar que inclusões beneficiariam 
mais os pacientes ou que procedimentos 
oftalmológicos devem ser excluídos do Rol 
em consequência do progresso cientifico. ”

“

       Ação do CBO possibilita a
             inclusão de cinco procedimentos

  oftalmológicos no Rol da ANS

A 
Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou em seu site 

o resultado do processo de revisão do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde.

A partir de 02 de janeiro, os usuários dos planos de saúde individuais 

e coletivos terão direito a mais 21 procedimentos que as operadoras 

e seguradoras serão obrigadas a garantir, sob pena de multa de R$ 

80.000,00 por cada denúncia comprovada.

A atualização do Rol é feita a cada dois anos e envolve amplas discussões 

com todos os segmentos envolvidos e consulta pública pela internet. O 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia participa ativamente desse proces-

so por intermédio de sua Comissão de Saúde Suplementar (CSS), cuja 

atuação foi amplamente elogiada em várias reuniões em que a atualiza-

ção do Rol foi debatida.

O CBO fez ampla consulta às sociedades de subespecialidades filiadas 

para verificar que inclusões beneficiariam mais os pacientes ou que pro-

cedimentos oftalmológicos devem ser excluídos do Rol em consequência 

do progresso cientifico.

Graças à atuação do CBO, foram incluídos na atualização de 

2016 do Rol e estarão disponíveis aos portadores de planos de 

saúde a partir de 02 de janeiro de 2016, os seguintes procedi-

mentos oftalmológicos: 

PLÁSTICA DE CONJUNTIVA PARA PTERÍGIO,

TUMORES OU TRAUMAS;

IMPLANTE INTRAVÍTREO DE POLÍMERO FARMACOLÓGICO

DE LIBERAÇÃO CONTROLADA

PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER NA

RETINOPATIA DA PREMATURIDADE;

TERMOTERAPIA TRANSPUPILAR A LASER

(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)

Veja a lista dos procedimentos incluídos no Rol e outras

informações relacionadas no site www.ans.gov.br
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Esclarecimento da Comissão de Saúde Suplementar
do CBO sobre o Tratamento Ocular Quimioterápico 

       com Antiangiogênico

A 
aplicação de injeções intravítreas 

em clínicas e consultórios que não 

atendem às exigências determina-

das pela legislação tem provocado 

problemas aos médicos e aos estabeleci-

mentos envolvidos. Nesta entrevista, o ad-

vogado da Comissão de Saúde Suplemen-

tar do CBO, Gabriel Carvalho, esclarece 

sobre pontos importantes que os médicos 

oftalmologistas devem levar em conside-

ração para aplicarem o tratamento.

JOTA ZERO: Por que a Comissão de Saúde 

Suplementar do CBO emitiu comunicado 

sobre o Tratamento Ocular Quimioterápi-

co com Antiangiogênico?

GABRIEL CARVALHO: Por que interpreta-

ções equivocadas dos dispositivos legais 

existentes deixam o médico e a instituição 

extremamente vulneráveis a processos 

judiciais devastadores. Na Classificação 

Brasileira Hierarquizada de Procedimen-

tos Médicos (CBHPM), o procedimento 

compreende programa de 24 meses, com a 

realização de uma sessão por mês. Entre-

tanto, nas observações da própria CBHPM 

constam que a realização do procedimento 

deve ser em ambiente estéril (centro cirúr-

gico), com internação de curta permanên-

cia, não inclusa, isto é, as taxas, materiais 

e medicamentos não estão inclusos.

JOTA ZERO: Que interpretações equivoca-

das são estas?

Gabriel Carvalho: Nos EUA o procedimento 

é anunciado como algo feito em consul-

tórios médicos. No Brasil, 

embora não haja anúncios 

deste tipo, criou-se a noção 

de que o procedimento pode 

ser feito em consultórios, o 

que contraria a legislação. 

Com este conceito equivoca-

do, o tratamento antiangio-

gênico acaba sendo feito em 

clínicas que sequer possuem 

leitos para recuperação dos 

pacientes. A noção com a 

qual temos que trabalhar é 

de procedimentos que exi-

gem internação de curta 

duração (day hospital), regime 

de assistência situado entre a in-

ternação e o atendimento ambulatorial 

que exige várias providências que o médico 

precisa conhecer, tanto para a realização do 

procedimento como para anestesia e para a 

alta do paciente. O médico oftalmologista 

precisa se informar e informar sua equi-

pe sobre estas condições e a Comissão de 

Saúde Suplementar do CBO sempre esteve 

e sempre estará à disposição para prestar 

todos os esclarecimentos possíveis e ne-

cessários. O que não pode acontecer é, por 

falta de informação e na ilusão de estarem 

cortando custos, os médicos coloquem os 

pacientes em risco e estejam vulneráveis 

diante de possíveis  processos judiciais.

Veja a manifestação da Comissão de Saúde 

Suplementar do CBO no site www.jotaze-

rodigital, na seção Saúde Suplementar.

Gabriel Carvalho

Na CBHPM, o 
procedimento 

compreende 
programa de 

24 meses, com a 
realização de uma 

sessão por mês. ”

“
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se saindo a contento. 

Ao mesmo tempo, se-

gundo o coordenador 

da Comissão de Ensi-

no, o CBO continuará 

a manter e ampliar a 

profissionalização da 

Prova Nacional de Of-

talmologia.

“O desempenho supe-

rior dos alunos dos cursos 

de especialização em Oftal-

mologia credenciados pelo CBO 

na Prova Nacional de Oftalmologia, em relação aos egressos de outros 

serviços e aos candidatos independentes, demonstra que estamos no ca-

minho certo em apostar na qualidade e ao mesmo tempo levar em conta 

as diferenças regionais”, afirma.

Ottaiano avalia que o CBO como um todo e a Comissão de Ensino em 

particular terão como missão contribuir para a educação continuada do 

médico oftalmologista em todo o Brasil. Para isto já estão em estudos 

planos para inserir as sociedades estaduais de oftalmologia neste traba-

lho e de estabelecer mecanismos para que professores possam realizar 

atividades de ensino pelas várias cidades e regiões patrocinadas pelo 

CBO e pelas empresas do segmento oftalmológico.

“Também não podemos esquecer os meios eletrônicos de divulgação do co-

nhecimento, que sempre foram muito bem utilizados pelo CBO e que continu-

arão se aprimorando e ampliando a esfera do ensino da Especialidade”, disse.

“A Oftalmologia brasileira enfrentará grandes desafios nos próximos 

dois anos e a Comissão de Ensino tem que dar sua contribuição. Temos 

que aprimorar a comunicação do CBO em todos os sentidos e, ao mes-

mo tempo, apostar cada vez mais qualidade e expansão da transmissão 

do conhecimento. Tenho certeza que com a equipe que vamos montar 

vamos superar todas as dificuldades e ajudar a construir um ensino of-

talmológico melhor”, concluiu José Augusto Alves Ottaiano.

 Nova face na

     Comissão de Ensino

E
stabelecer uma política mais moderada de credenciamento 

de cursos de especialização para fortalecer a ação do CBO e 

contribuir para fixar médicos oftalmologistas bem formados 

em todo o território nacional; criar cada vez mais condições 

para que os cursos de especialização credenciados pelo CBO pos-

sam se desenvolver e evoluir para cumprirem sua missão; continuar 

aprimorando a Prova Nacional de Oftalmologia e realizar o Exame 

de Suficiência – Categoria Especial para a Obtenção do Título de 

Especialista em Oftalmologia a cada dois anos. Estas serão as linhas 

gerais da atuação da Comissão de Ensino do CBO nos próximos dois 

anos de acordo com seu novo coordenador, José Augusto Alves Ot-

taiano (que também ocupa o cargo de vice-presidente do CBO).

Ottaiano é professor titular da Faculdade de Medicina de Marília des-

de 1983. Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de 

Marília (1979), e Pós-Graduação em Oftalmologia pela UNIFESP (Mes-

trado em 1986 e Doutorado em 1990). Foi diretor geral da Faculdade de 

Medicina de Marília (2009/13). Já foi integrante da Comissão de Ensino 

do CBO em outras gestões e, entre outras atividades, auxiliou a aplica-

ção da Prova Nacional de Oftalmologia em várias ocasiões e participou 

de vistorias para credenciamento e confirmação do credenciamento de 

cursos de especialização em todo o Brasil.

“Partimos da premissa de que a defesa da saúde ocular da população e 

a valorização do médico oftalmologista são os principais objetivos de 

nossa gestão. A Comissão de Ensino terá a diretriz básica de manter e 

aprimorar a qualidade do ensino da especialidade, aumentar as opor-

tunidades de transmissão do conhecimento para os oftalmologistas e 

ampliar ainda mais o prestígio e a influência do CBO no universo do 

ensino da Especialidade”, declarou.

Ottaiano considera que o credenciamento dos cursos de especialização 

seja feito criteriosamente, levando em consideração a necessidade da 

população e a capacidade de ensino das instituições. 

A Prova Nacional de Oftalmologia continuará servindo de termôme-

tro da qualidade dos cursos de especialização e de aviso para o CBO 

para voltar sua atenção para as instituições cujos alunos não estejam 

José Augusto Ottaiano
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O 
Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou no Diário de Ofi-

cial da União de 01 de outubro de 2015, a Resolução CFM nº 

2.126/2015, que alterou as alíneas “c” e “f” do art. 3º, o art. 13 e o 

anexo II da Resolução CFM nº 1.974/11 que, por sua vez, estabe-

leceu os critérios norteadores da propaganda em Medicina, conceituan-

do os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a 

autopromoção e as proibições referentes à matéria.

Portanto, as regras sobre publicidade médica já estão vigentes há mais 

de quatro anos e permanecem inalteradas, com exceção das alíneas “c” 

e “f” que normatizam a publicidade em redes sociais. Tal modificação 

tornou-se necessidade em virtude da crescente utilização desses meios 

e da lacuna normativa de regulamentação existente.

Entre as regras que permanecem vigentes, temos as dispostas no art. 1º 

da resolução, onde é vedado ao médico 1 - Participar de anúncios de em-

presas comerciais ou de seus produtos, qualquer que seja sua natureza, 

dispositivo este que alcança, inclusive, as entidades médicas sindicais ou 

associativas; 2 - Fazer propaganda de método ou técnica não reconheci-

da pelo CFM como válido para a prática médica. 

Com a inserção das novas alíneas, alguns questionamentos foram levan-

tados em relação à aplicação da referida norma. Entre elas:

1. O médico não vai poder mais ter site, facebook 
ou mídia social equivalente?
Com a mudança, os médicos estão proibidos de divulgar fotografia (sel-

fie), bem como imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, 

autopromoção ou concorrência desleal.

Não há óbice quanto a manutenção de sites ou páginas em redes sociais. 

O que há é uma restrição quanto a divulgação de imagens sensaciona-

listas através destes meios de comunicação o que poderá se enquadrar 

nos termos da resolução.

A norma também veda aos profissionais de fazerem propaganda de mé-

todos ou técnicas não reconhecidas como válidos pelo CFM, conforme 

prevê a Lei nº 12.842/13, em seu artigo 7º, que atribui à autarquia o papel 

de definir o que é experimental e o que é aceito para a prática médica. É 

o caso de práticas, como a carboxiterapia ou a ozonioterapia, que ainda 

não possuem reconhecimento científico. 

Com relação ao uso das redes das mídias sociais (sites, blogs e canais no 

facebook, twitter, instagram, Youtube, WhatsApp e similares) continua 

sendo vedado ao médico anunciar especialidade/área de atuação não 

reconhecida ou especialidade/área de atuação para a qual não esteja 

qualificado e registrado junto aos Conselhos de Medicina.

O médico também está proibido de divulgar a posse de títulos científicos 

que não possa comprovar e nem induzir o paciente a acreditar que está 

habilitado num determinado campo de atendimento ao informar que 

trata sistemas orgânicos, órgãos ou doenças específicas. Isso porque, 

a divulgação de especialidades advindas de pós-graduações latu sensu 

induzem o paciente a erro, visto que as especialidades médicas estão 

devidamente previstas na Resolução CFM 1634/2002.

2. A resolução é bastante abrangente e deixa muitas 
portas abertas para possíveis processos éticos?
Diante a disseminação de práticas adversas em mídias sociais, a Reso-

lução CFM 2.126/2015 traz detalhamento a respeito aos autorretratos 

(selfies) em situações de trabalho e de atendimento. Em seu art. 2º dispõe:

Art. 2º O artigo 13 da Resolução CFM nº 1.974/11 passa vigorar com a 

seguinte redação:

Art. 13 As mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assisten-

ciais em Medicina deverão obedecer à lei, às resoluções normativas e 

ao Manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos (Codame).

§1º Para efeitos de aplicação desta Resolução, são consideradas 

mídias sociais: sites, blogs, Facebook, Twiter, Instagram, YouTube, 

WhatsApp e similares.

§2º É vedada a publicação nas mídias sociais de autorretrato (selfie), 

imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção 

ou concorrência desleal.

O médico não vai mais 

     poder ter facebook?
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§ 3º É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a 

publicação de imagens do “antes e depois” de procedimentos, conforme 

previsto na alínea “g” do artigo 3º da Resolução CFM nº 1.974/11.

§4º A publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado e/ou 

sistemático, de imagens mostrando o “antes e depois” ou de elogios 

a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais deve ser 

investigada pelos Conselhos Regionais de Medicina.

Sendo assim, a nova resolução não é genérica quanto aquilo que se pos-

sa enquadrar na proibição normativa, visto que nos artigos mencionados 

acima, estabelece claramente os conceitos a serem aplicados e a respecti-

va proibição. O que pode ocorrer é a variação de interpretação quanto as 

imagens divulgadas pela classe médica nas chamadas mídias sociais o que 

poderá ensejar um processo ético perante o respectivo Conselho Regional 

de Medicina para avaliação e enquadramento ou não da conduta.

3. Existe algum ponto que afete diretamente os 
médicos oftalmologistas, que praticam uma espe-
cialidade sabidamente dependente de instrumen-
tos e maquinário caros e de rápida obsolescência 
o que, não raro, é anunciado como diferencial da 
clínica/consultório?
Quanto a este questionamento o médico também está proibido de divul-

gar a posse de títulos científicos que não possa comprovar e nem indu-

zir o paciente a acreditar que está habilitado num determinado campo de 

atendimento ao informar que trata sistemas orgânicos, órgãos ou doenças 

específicas. Isso porque, a divulgação de especialidades advindas de pós-

-graduações latu sensu induzem o paciente a erro, visto que as especialida-

des médicas estão devidamente previstas na Resolução CFM 1634/2002.

A utilização de equipamentos específicos de médicos oftalmologistas ou 

clínicas/consultórios será analisada em cada caso concreto de suas pe-

culiaridades, perante o CRM.

A íntegra dos parâmetros está explicita no Manual da Comissão de 

Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) e foi definida com base na 

legislação e em outras resoluções normativas do próprio CFM. Dessa 

forma, o médico estará valorizando uma conduta ética em suas ativida-

des profissionais, além de resguardar suas responsabilidades.

As mudanças ocorridas são de extrema relevância, pois oferecem parâ-

metro seguro aos médicos sobre a postura ética e legal adequada em sua 

relação com os pacientes e com a sociedade.

Departamento Jurídico do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Não há óbice quanto a 
manutenção de sites ou 

páginas em redes sociais. 
O que há é uma restrição 
quanto a divulgação de 

imagens sensacionalistas 
através destes meios de 

comunicação o que poderá 
se enquadrar nos termos 

da resolução.”

“
Carlos Magnum Nunes e Alejandro Bullon

Departamento jurídico do CBO
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A posição do CFM

O 
médico não pode divulgar fotos de pacientes nas redes 

sociais. Também não pode publicar nessas mesmas redes 

sociais propagandas baseadas em fotos de pacientes “an-

tes” e “depois” do tratamento e, além disso, está proibido 

de anunciar nas redes sociais aparelhos de sua clínicas como úni-

cos, exclusivos ou superiores aos dos concorrentes.

Estas são algumas considerações feitas pelo Conselheiro e coor-

denador da Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM, José Fernan-

do Maia Vinagre, ao esclarecer aspectos da Resolução 2.126/15, 

que alterou dispositivos da Resolução 1.974 de 2011 e estabeleceu 

critérios da propaganda em Medicina nas chamadas redes sociais.

De acordo com Maia Vinagre, a nova resolução reafirma as normas 

dos antigos dispositivos do CFM que estabelece que é obrigatório, 

em qualquer comunicação que o médico fizer, divulgar seu nome, 

o número de seu CRM com a indicação do Estado onde tenha ins-

crição e, se ele tiver especialidade, o anúncio desta especialidade. 

“O que é necessário para anunciar a Especialidade? Que seu título 

de especialista ou certificado de conclusão de residência médica 

esteja registrado no CRM de seu Estado”, declarou.

Maia Vinagre afirmou que com a explosão das várias ferramentas 

das redes sociais, aumentou o número de situações em que a Éti-

ca Médica era arranhada, embora tenha ressaltado que a grande 

maioria das comunicações médicas atendem aos critérios éticos 

determinados pelo CFM.

“O médico pode continuar a fazer selfie e a publicá-lo em suas 

redes sociais. O que não pode fazer é mostrar o paciente, o que é 

regra básica, pois o paciente não pode ser mostrado em nenhuma 

situação. Outra área que causou muita polêmica, foi na área dos 

procedimentos estéticos, onde alguns colegas começaram a mos-

trar pacientes antes e depois de algum procedimento. Esta divulga-

ção não é permitida. Percebemos que nas redes sociais isto estava 

acontecendo com frequência, pois aparentemente o médico acredi-

tava que o paciente poderia ser fotografado e exposto em redes so-

ciais. Para o CFM, isto é autopromoção e sensacionalismo, afirmou 

o coordenador da Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM.

Maia Vinagre ressaltou o caso da divulgação de aparelhos, assi-

nalando que o relacionamento do profissional com a indústria é 

problemático. Ele reafirma que a resolução do CFM estabeleceu 

que mostrar determinado aparelho como o melhor é autopromo-

ção e faz concorrência desleal com os colegas. 

“Esclarece que o médico pode ter seu site informativo onde pode 

divulgar assuntos médicos e divulgar o endereço e telefone da clí-

nica e, se tiver, sua especialidade. Também pode colocar sua foto 

e a foto de consultório ou clínica. A restrição à divulgação do en-

dereço e do telefone da clínica só ocorre quando, por exemplo, o 

médico está sendo entrevistado sobre um assunto técnico e apro-

veita a oportunidade para fornecer meu endereço e o telefone”, 

concluiu José Fernando Maia Vinagre, coordenador da Câmara 

Técnica de Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina.

José Fernando Maia Vinagre
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Mudanças nas diretorias das Sociedades 

 Subespecialidades filiadas

N
o último dia das atividades do congresso de Florianópolis, várias sociedades filiadas aproveitaram seus respectivos simpósios para reali-

zarem processos para troca das diretorias.

Centro Brasileiro de Estrabismo
Marta Halfeld Ferrari Alves Lacordia – presidente;

Mônica Fialho Cronemberger - vice-presidente;

Jorge Antônio Meireles Teixeiras – secretário geral;

Marcelo Francisco Gaal Vadas - secretário administrativo;

Ronaldo Boaventura Barcellos – tesoureiro.

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular
Murilo Alves Rodrigues – presidente;  

Roberto Murillo Limonge - vice-presidente; 

Ícaro Perez Soares – tesoureiro;

Midori Hentona Osaki - secretária geral.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 2015 - 2017
Márcia Beatriz Tartarella - presidente;

Galton Carvalho Vasconcelos - secretário;

Fábio Ejzenbaum  - tesoureiro.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 2017 - 2019
Galton Carvalho Vasconcelos - presidente;

Fábio Ejzenbaum - secretário;

Luísa Moreira Hopker - tesoureira.
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Sociedade Brasileira de Glaucoma
Marcelo Palis Ventura - presidente

Wilma Lelis Barboza - vice-presidente

Emílio Rintaro Suzuki Júnior - secretário geral

Tiago dos Santos Prata - tesoureiro)

Sociedade Brasileira de Lentes de Contato,
Córnea e Refratometria - SOBLEC
Cleber Godinho – presidente;  

Tânia Schaefer - vice-presidente: 

Dácio Costa - 1º diretor administrativo;

Reinaldo Sieiro - 2º diretor administrativo;

Marcelo Sobrinho - 1º diretor financeiro; 

Germano Andrade - 2º diretor financeiro

Sociedade Brasileira de Uveítes
Presidente – Fernanda Belga Ottoni Porto; 

Vice-presidente – João Lins de Andrade Neto;

Tesoureira – Heloísa Moraes do Nascimento Salomão;

Secretaria – Emiliana dos Santos Valadares;

Secretária Adjunta – Aísa Haidar Lani.

Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia
Eduardo Marback – presidente;

Marcelo Krieger Maestri - vice-presidente

Luiz Fernando Teixeira – secretário geral

Renato Gonzaga – 1º secretário

Virgínia Laura Lucas Torres - tesoureira

Sociedade Brasileira de Visão Subnormal
Evandro Lopes de Araújo – presidente;

Fernanda da Silva Leal – vice-presidente;

Valdete Maia Fraga – tesoureira;

Maria Aparecida Onuki Haddad - 2ª tesoureira;

Juliana Garrido – secretária;

Dorotéa Matsuura - 2ª secretária.
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notícias 

     curtas
A Comissão de Economia Médica da Associação Médica Brasileira (AMB) aprovou a adoção do índice de 9,90% para 

correção nos valores referenciais dos serviços médicos. Mais informações no site www.jotazerodigital.com.br, na 

seção Saúde Suplementar.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu dois pareceres relacionados com a Oftalmologia: o parecer nº 30/15, sobre 

ortoceratologia, e o parecer nº 31/15, sobre enucleação. Os dois pareceres são assinados pelo coordenador da Câmara 

Técnica de Oftalmologia do CFM, José Fernando Maia Vinagre, e podem ser consultados no site www.jotazerodigital.com.br, 

na seção Oftalmologia em Notícias.

Maria Auxiliadora Monteiro Frazão é a nova diretora do Departamento de 

Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mais informações

no site www.jotazerodigital.com.br, na seção Oftalmologia em Notícias.

A Fundação Altino Ventura, do Recife (PE), comemorou em 13 de outubro seu 29º 

ano de existência. Mais informações no site www.jotazerodigital.com.br, na seção 

Oftalmologia em Notícias.

O oftalmologista Luiz H. Lima recebeu o Senior Honor Award (correspondente a 20 ou 

mais participações científicas) e seu colega Eduardo Rodrigues recebeu o Honor Award 

(10 ou mais participações científicas) da American Society of Retina Specialists (ASRS), 

no último congresso da entidade, realizado em Viena (Áustria).
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Em 21 de novembro foi realizada a 10ª edição do Mutirão do Diabético de Itabuna, 

em comemoração ao Dia Mundial do Diabetes. Está previsto o atendimento a mais de 

2.500 pacientes, com assistência direta nas áreas de retinopatia diabética, nefropagia 

diabética e neuropatia periférica, além de várias atividades lúdicas, esportivas e de 

esclarecimento da população.

O livro “Oftalmologia na Prática Clínica”, de autoria de Márcio Nehemy e Elke Passos, 

oi lançado durante o XXXV Congresso do Hospital São Geraldo. Mais informações no 

site www.jotazerodigital.com.br, na seção Oftalmologia em Notícias.

O professor Celso Antônio de Carvalho faleceu em 03 de novembro. Nascido em 29 

de novembro de 1928 em São Paulo, Celso Antônio de Carvalho teve toda sua vida 

acadêmica aligada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi um 

dos pioneiros do estudo e tratamento do glaucoma no Brasil. Foi homenageado na 

solenidade de abertura do XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, mas não pode 

comparecer por questões de saúde.

Breno Barth Amaral de Andrade (à direita na foto) foi agraciado pela Câmara 

Municipal de Natal (RN) com a Comenda Ruy Pereira dos Santos, em solenidade 

realizada em 26 de outubro.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves foi eleito novo coordenador do Conselho de Diretrizes e 

Gestão do CBO durante reunião realizada durante o Congresso da Associação dos Ex-

Residentes e Estágiários do Hospital São Geraldo.

Os participantes do segundo Curso de Lideranças do CBO/CBO Jovem reuniram-se na 

sede da entidade nos primeiros dias de outubro para a primeira atividade presencial do 

curso. O projeto é coordenado por Gustavo Victor, Pedro Carricondo e Alexandre Ventura. 

Mais informações no site www.jotazerodigital.com.br, na seção CBO em Ação.
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16 a 18
III Congresso Internacional de Estética Periocular

XXIV Congresso Internacional de Oculoplástica

Local: Centro de Artes e Convenções da UFOP - 

Ouro Preto –MG

Informações: Site: www.sbcpocongressos.com.br 

JULHO
07 a 09
XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA

Local: Windsor Barra Hotel – Rio de janeiro - RJ

Site: www.sboportal.org.br

SETEMBRO

03 a 06 
60º CONGRESSO BRASILEIRO

DE OFTALMOLOGIA
Local: Centro de Convenções - Goiânia - GO

Informações: Telefone: (62) 3928-1416 

e-mail: congresso@cbo2016.com.br

site: www.cbo2016.com.br

• • • • • • • • • • • • 2017 • • • • • • • • • • •
MARÇO
17 e 18

XIX CONGRESSO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE UVEÍTES

Local: Belo Horizonte – MG

calendário oftalmológico
• • • • • • • • • • • • 2015 • • • • • • • • • • •
DEZEMBRO
04 e 05

18º CONGRESSO DE OFTALMOLOGIA

DA CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DA FMUSP

17º CONGRESSO DE AUXILIAR

DE OFTALMOLOGIA 

Local: São Paulo - SP

Site: www.oftalmologiasup.com.br

• • • • • • • • • • • • 2016 • • • • • • • • • • •

FEVEREIRO
01 a 04
I CURSO DE VERÃO EM CIÊNCIAS DA AUDIÇÃO, 

VISÃO, COMUNICAÇÃO E ESTRUTURAS 

CRANIOFACIAIS E CERVICAIS

DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA, 

OTORRINOLARINGOLOGIA E CIRURGIA DE 

CABEÇA E PESCOÇO DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP

Local: Campus da FMRP-USP

Tel.: (16) 36022862

e-mail: mcecilia@hcrp.usp.br 

05 a 09 
XXXV CONGRESSO INTERNACIONAL

DE OFTALMOLOGIA

XXXIII CONGRESSO MEXICANO

DE OFTALMOLOGIA

XXXII CONGRESSO PAN-AMERICANO

DE OFTALMOLOGIA

Local: Guadalajara - México

Site: www.woc2016.org

25 a 27 
39º SIMPÓSIO INTERNACIONAL MOACYR ÁLVARO 

– SIMASP – OFTALMOLOGIA REGENERATIVA

LOCAL: MAKSOUD PLAZA HOTEL

SÃO PAULO – SP

Site: simasp.com.br/2016

MARÇO / ABRIL
31/3 a 2/4
IX CONGRESSO INTERNACIONAL DO

HEMISFÉRIO SUL DA ALACCSA-R

LOCAL: THE WESTIN LIMA HOTEL & 

CONVENTION CENTER – LIMA - PERU

Site: www.alaccsarlima2016.com 

ABRIL
01 e 02

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL & VI SIMPÓSIO

DE ATUALIZAÇÃO EM OFTALMOLOGIA

HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE

Local: Sede da AMRIGS – Porto Alegre - RS

Site: hbo.org.br/simposio

07 a 09

7ª JORNADA PAULISTA DE OFTALMOLOGIA 

USP RIBEIRÃO PRETO/UNESP BOTUCATU / 

UNICAMP CAMPINAS

Local: Centro de Convenções de Ribeirão Preto Ribeirão Preto - SP

Tel.: (16) 3289-5005

e-mail: vipbrasil@vipbrasileventos.com.br

21 a 23

41º CONGRESSO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA DE RETINA E VÍTREO

Local: Mendes Convention Center – Santos - SP

Site: www.retina2016.com.br 

29 e 30

41º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE 

DE OFTALMOLOGIA - APO

Local: Bourbon Curitiba Convention Hotel – Curitiba - PR

Site: congressoapo.com.br

MAIO
01 a 05

ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIATION FOR 

RESEARCH IN VISION AND OPHTHALMOLOGY

Local: Seattle - Washington - EUA

Site: www.arvo.org

 

06 a 10

2016 ASCRS CONGRESS

Local: New Orleans - Louisiania - EUA

Informações: Site: www.ascrs.org

JUNHO
01 a 04
XIV CONGRESSO INTERNACIONAL DE

CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA

X CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO EM OFTALMOLOGIA

III CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ENFERMAGEM EM OFTALMOLOGIA

Local: Parque Anhembi – São Paulo - SP

Site: www.brascrs2016.com.br/

OS INTERESSADOS EM DIVULGAR 

SUAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

NO JORNAL OFTALMOLÓGICO 

JOTA ZERO DEVEM REMETER AS 

INFORMAÇÕES PELO E-MAIL:

IMPRENSA@CBO.COM.BR

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve 
haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias de-
pois dos Congressos Brasileiros de Oftalmologia e 
dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Ceguei-
ra 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 Of-
talmologia. Em 2015, vai de 19 de julho a 05 de ou-
tubro. Em 2016, vai de 20 de julho a 07 de outubro. 
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