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BRASIL QUE ENXERGA

CBO reafirma seu
protagonismo durante a crise
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem realizando
várias ações em defesa da saúde ocular da população
e da valorização do médico oftalmologista e colocou em
prática ambicioso programa de teleorientação ao paciente
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Palavra do Presidente

A Palavra do

■ JOSÉ BENIZ NETO
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Gestão 2020 / 2021

PRESIDENTE

Amigos,
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem se desdobrado
em todos os sentidos para enfrentar os desafios desta hora
dramática pela qual o Brasil e grande parte do mundo
passam em consequência da pandemia de COVID-19.
Em meio às incertezas, aos desencontros entre autoridades
e ameaças de todo tipo, a Oftalmologia brasileira e sua
principal entidade representativa, o CBO, souberam
estabelecer metas e realizar ações que revelam rumos e
orientações fundamentais para a continuidade daquilo
que mais prezamos: a saúde ocular da população e a
valorização da Especialidade e daqueles que a praticam.
Nesta edição do JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO
você verá notícias de algumas dessas ações do CBO.
Continuamos a lutar pela saúde ocular da população
brasileira e pela valorização do médico oftalmologista por
todos os meios jurídicos, sociais e políticos disponíveis.
Também continuamos a cuidar com a máxima atenção do
ensino da Especialidade.
Porém, assim que a crise se instalou, o CBO conseguiu,
com a inestimável participação de lideranças e médicos

oftalmologistas de todo o País, implementar ações para a
divulgação da informação correta e para orientar os colegas
em suas clínicas e consultórios de forma rápida e dinâmica.
Também promoveu a realização de apresentações dos mais
atuais temas pela internet, através do programa CBO-Live,
que envolveram milhares de colegas e está implantando
um programa de pode alcançar dimensões históricas para
a assistência oftalmológica: o Programa Brasil que Enxerga.
Ao lado disso, em momento algum descuidamos da
organização e preparação para o mais importante evento
oftalmológico do ano no Brasil: o 64º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia. Como todos esperamos, vai ser o
espetacular reencontro de todos nós com os colegas e com
a ciência oftalmológica.
Ressalto, mais uma vez e sempre, que isso tudo não é obra
de uma diretoria ou de um grupo, mas fruto da união da
vontade e do trabalho de milhares de homens e mulheres
que compõem a Oftalmologia brasileira. É uma obra
grandiosa e devemos ter justificado orgulho dela.
Um abraço fraternal a todos.
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CBO em Ação

Oftalmologia
brasileira

reafirma protagonismo
Desde o início da crise provocada
pela epidemia do coronavírus, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem
agindo pronta e rapidamente no sentido de evitar o colapso da assistência
oftalmológica à população e resguardar o exercício da Especialidade.
Sem abandonar suas funções no Ensino, na defesa da Saúde Ocular da
população e das prerrogativas profissionais dos médicos oftalmologistas,
o CBO multiplicou seus esforços na
divulgação de informações fidedignas
no meio de uma realidade dinâmica
e volátil. Também agiu na montagem
de estruturas que pudessem levar a
orientação médica a pacientes utilizando os mecanismos da telemedicina e na realização de um trabalho de
agregação das lideranças da Especialidade para discussão e deliberação
das ações necessárias para o enfrentamento da adversidade.
A primeira manifestação do CBO relacionada com a crise foi a divulgação,
nos primeiros dias de março, de protocolo com precauções a serem adotadas nas clínicas e consultórios para
assegurar a proteção aos pacientes,
funcionários e médicos. Finalmente,
no início de maio, novo material foi
enviado aos médicos oftalmologistas
com instruções para o retorno das atividades (veja matéria na página 10).

Em seguida, o Conselho emitiu a
orientação para que todos os eventos
públicos ligados à Oftalmologia brasileira fossem suspensos, atendendo
às recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e de autoridades dos
vários níveis de governo.
“Soubemos como foi difícil emitir
esta orientação, mas ficou claro que a
situação exigia isto. Além disso, criamos condições para discutir as formas
para preservar os legítimos interesses
das sociedades filiadas, das sociedades estaduais e das instituições de ensino”, declarou o presidente do CBO,
José Beniz Neto.
No mesmo comunicado, o presidente
do CBO apelou aos médicos oftalmologistas do Brasil para tomarem cuidado com notícias falsas, manter a serenidade e zelar pela saúde de todos.

Comitê de Crise
Para ampliar os debates sobre ações e
providências que o CBO deve realizar
para enfrentar a situação, a diretoria
resolveu criar uma instância de discussão e deliberação que, através de
reuniões periódicas realizadas pela
internet, pudesse congregar lideranças de todas as regiões do País num

fórum virtual. O Comitê de Crise do
CBO inclui a diretoria do CBO, presidentes das sociedades estaduais e
regionais de Oftalmologia e presidentes das sociedades temáticas filiadas.
(veja matéria na página 9).
Ao mesmo tempo, criou um site focado no atual momento para divulgar
manifestações oficiais das autoridades e das várias entidades médicas,
notícias cuja veracidade pudesse ser
facilmente comprovada e orientações
de base científica, uma “smart page”
(https://www.cboinfocovid19.com.br/
app_covid19 - veja matéria na página 22).
Em 04 de abril, em vídeo divulgado
pelas redes sociais do CBO, o presidente José Beniz elencou as medidas
toadas pela entidade desde o início
da crise provocada pela COVID-19,
enfatizando o aumento da frequência da realização dos webmeetings
do programa CBO-Live (veja matéria
na página 12), que passaram a tratar
temas relacionados à situação do País
e do mundo, finalizando seu pronunciamento com a apresentação do Programa Brasil que Enxerga, iniciativa
de teleorientação que estará disponível à população nos próximos dias
(veja matéria na página 4).
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CBO retoma tradição de atuação comunitária com o

Programa Brasil que Enxerga
A valorização da Saúde Ocular e daqueles que são seus
guardiões, os médicos oftalmologistas, bem como o aprimoramento das condições de assistência oftalmológica
para a população brasileira são os grandes objetivos do
“Brasil que Enxerga”, programa de saúde ocular elaborado
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) que compreende várias ações de assistência, educação e acesso à
assistência oftalmológica para todos os brasileiros.
A manifestação deste programa é a ação de teleorientação gratuita à população baseada na atuação de médicos
oftalmologistas voluntários que já pode ser acessado pela
internet. Com grande parte do Brasil em diferentes graus
de isolamento social, este serviço do CBO disponibiliza os
pacientes a oportunidade de receber orientações à distância sobre a saúde dos olhos.
“A teleorientção é uma das modalidades de telemedicina
autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina em sua
manifestação oficial de março último. Não se confunde
com a teleconsulta, pois não resulta na prescrição de receitas ou na indicação de exames”, declarou Alexandre

Chater Taleb, coordenador da Comissão de Telemedicina,
Tecnologia e Inovação (TTI) do CBO.
A TTI elaborou os protocolos, está supervisionando a atua
ção dos oftalmologistas e estabelecendo todas as condições para o funcionamento dessa modalidade de atendimento à população durante a epidemia de COVID-19.
De acordo com Chater Taleb, o serviço implantado
possibilita à população tirar dúvidas a respeito de con
dições oculares com médicos oftalmologistas através de
um plantão virtual.
“A teleorientação consiste na interação direta entre o
médico e o paciente através de tecnologias de comunicação
e informação para que o médico possa orientar medidas
gerais de saúde em relação às diversas condições de
saúde”, explicou.
Cita como exemplos pacientes que precisam de orientação
sobre lentes de contato, sobre a continuidade do uso de
medicações e de como fazer o monitoramento da pressão
intraocular. O serviço também ajuda pacientes que, por

Peça publicitária da atividade de
teleorientação divulgada nas
redes sociais do CBO
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“A teleorientação consiste na
interação direta entre o médico e o
paciente através de tecnologias de
comunicação e informação para que
o médico possa orientar medidas
gerais de saúde em relação às diversas
condições de saúde”

Alexandre Chater Taleb

conta da epidemia, perderam contato com seus respectivos
médicos oftalmologistas ou tiveram procedimentos cirúrgicos suspensos ou remarcados.
“O CBO tem tradição histórica na realização de trabalhos
voltados para a comunidade e para as populações econômica e socialmente mais vulneráveis. Já tivemos as memoráveis campanhas de cirurgias de catarata e de refração de
escolares. Atualmente, estamos retomando esta tradição
utilizando ferramentas proporcionadas pela telemedicina
e a vontade de servir voluntariamente, que é uma grande
marca do médico oftalmologista de nosso País”, concluiu
Alexandre Chater Taleb.

A teleorientação do Programa Brasil que Enxerga está sendo
proporcionada através da internet; por áudio e vídeo sempre
que possível e, se a pessoa tiver dificuldades com a rede, o
programa aceita só áudio e a participação por chat (digitação).
Paralelamente à instalação e manutenção do serviço de teleorientação durante o tempo de isolamento social, o CBO
também vai estabelecer metas e gestões para inserir a assistência oftalmológica na atenção básica da saúde pública.
Para o presidente do CBO, José Beniz Neto, a diretoria da
entidade está utilizando toda a experiência acumulada por
décadas de atuação social para estabelecer uma nova diretriz no atendimento oftalmológico no País.
“No passado, tivemos as campanhas de catarata e de refração dos escolares. Mais recentemente tivemos a realização dos Fóruns Nacionais de Saúde Ocular e dos Fóruns de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual. Toda
essa massa crítica será utilizada para criar paradigmas
de atendimento que coloquem a assistência oftalmológica ao alcance da população, terminem com as filas para
atendimento e com as regiões de vazio assistencial. Nossa
ação de teleorientação neste delicado momento da vida
nacional será mais uma demonstração da vontade de participação e da determinação da Oftalmologia brasileira”,
concluiu José Beniz.

O médico oftalmologista interessado em
inscrever-se como voluntário para exercer
a teleorientação deve acessar o site:
https://cboinfocovid19.com.br/app_brasilqueenxerga
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CBO se posiciona sobre

realização de procedimentos eletivos
Em 31 de março, o presidente do CBO, José Beniz Neto,

brasileira sobre o término da recomendação de paralisar a

Embora reconheça a necessidade de concentrar todos os
esforços do atendimento médico no combate à pandemia
da COVID-19, José Beniz manifesta a preocupação do
CBO sobre o futuro da Oftalmologia brasileira e a saúde
financeira das clínicas e consultórios oftalmológicos.

realização de procedimentos médicos eletivos.

A íntegra do documento é a seguinte:

enviou ofício ao presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mauro Luiz de Britto Ribeiro, solicitando informações sobre diretrizes do órgão máximo da Medicina
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Posicionamento do CBO perante

resolução da ANS
“No entanto, a pandemia de coronavírus
(COVID-19) e a decretação de calamidade
pública no Brasil não podem servir de
carta branca para que as autoridades
públicas criem regulamentações que, sob a
alegação de ajudar a coletividade, acabem
por estrangular outros setores essenciais
para continuidade do efetivo exercício de
funções sociais básicas, como é o caso da
Medicina.”
Este é um dos trechos mais importantes da
comunicação oficial que o presidente do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO),
José Beniz Neto, enviou ao presidente
da Associação Médica Brasileira (AMB),
Lincoln Lopes Ferreira e ao diretor de Defesa
Profissional daquela entidade, Carlos Alfredo
Lobo Jasmim, solicitando providências
imediatas a respeito de medida tomada pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) que estipula novos prazos para que
as operadoras autorizem a realização de
procedimentos médicos.

Histórico
Em sua quarta reunião extraordinária, realizada em 23 de março de
2020, a Diretoria Colegiada da ANS decidiu rever a RN 259/11 e
prorrogar os prazos máximos de atendimento para a realização de
consultas, exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes.
Em muitos casos esses prazos foram duplicados e em outros estendidos a limites maiores ainda. A medida favorece o adiamento das
autorizações por parte das operadoras, o que pode representar atrasos no atendimento, com consequentes prejuízos para pacientes e
prestadores.
“Esta medida burocrática, tomada numa reunião emergencial sem
levar em consideração todos os interesses envolvidos, principalmente os dos pacientes, pode inviabilizar muitas clínicas e consultórios oftalmológicos, que já passam por dificuldades extremas”,
declarou o presidente do CBO.
José Beniz também afirmou que a AMB, incentivada pela manifestação do CBO, realizou gestões junto à ANS para esclarecer os pontos
levantados pelo documento e, na medida do possível, tentar reverter
a situação para que o atendimento médico não seja prejudicado de
forma irreversível.

“No entanto, a pandemia de coronavírus (COVID-19) e
a decretação de calamidade pública no Brasil não podem
servir de carta branca para que as autoridades públicas
criem regulamentações que, sob a alegação de ajudar a
coletividade, acabem por estrangular outros setores essenciais
para continuidade do efetivo exercício de funções sociais
básicas, como é o caso da Medicina.”
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Documento
A íntegra do documento enviado pelo CBO ao presidente e ao diretor de Defesa Profissional da AMB é a seguinte:

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) vem, com o
respeito e acato devidos, por intermédio de seu presidente,
expor e requerer o que segue:
É indiscutível que o mundo passa por uma transformação
meteórica em todos os seus campos e aspectos, tendo por
fundamento a realidade pandêmica que nos rodeia e que
foi decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
em relação ao coronavírus (COVID-19).
Todas as autoridades públicas nacionais caminharam no
mesmo sentido da OMS e estamos vivendo uma realidade acelerada de criação de leis, decretos, medidas provisórias, portarias, resoluções, protocolos, recomendações
e entendimentos que têm como objetivo salvar o maior
número de vidas possível no meio desse estado de guerra
que se instalou de fato no mundo.
No entanto, a pandemia de coronavírus (COVID-19) e a
decretação de calamidade pública no Brasil não podem
servir de carta branca para que as autoridades públicas
criem regulamentações que, sob a alegação de ajudar a
coletividade, acabem por estrangular outros setores essenciais para a continuidade do efetivo exercício de funções sociais básicas, como é o caso da Medicina.
Sendo mais específico, é necessário alertar que a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no dia 23 de março
de 2020, após a 4ª reunião extraordinária de sua Diretoria Colegiada, decidiu prorrogar os prazos máximos de
atendimento para a realização de consultas (RN 259/11),
exames, terapias e cirurgias que não sejam urgentes, em
decorrência do estado de calamidade e do combate ao
vírus COVID-19.
Em tese, a medida adotada pela ANS possui um objetivo
específico e busca flexibilizar o atendimento do usuário
pelo plano de saúde, concedendo mais tempo a este para
disponibilizar o atendimento daquele.
No caso concreto, ocorrerá a suspensão dos atendimentos eletivos (e/ou dos prazos de autorização dos mesmos
pelas operadoras), fato que PRODUZIRÁ REFLEXOS FINANCEIROS DEVASTADORES NOS CONSULTÓRIOS
E CLÍNICAS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS,
ameaçando a própria sustentabilidade do setor.
Isso porque o Ministério da Saúde e a ANS estão analisando a possibilidade da flexibilização da gestão de recursos pelas operadoras mediante a redução na exigência
de capital e a liberação de autorização para movimentação de ativos garantidores, com foco em investimentos na
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ampliação de leitos e de unidades ambulatoriais a pacientes com o COVID-19.
Sabemos que a sustentabilidade do setor de saúde depende da transparência quanto aos efetivos impactos sobre os
custos assistenciais das operadoras, seja pela expectativa
de redução inicial dos custos, motivada pela suspensão
dos atendimentos e das autorizações para atendimentos
eletivos, seja pelo eventual aumento dos cursos relacionados aos atendimentos e internações vinculados à pandemia da COVID-19.
Diante do exposto, o CBO vem requerer a intervenção
desta ilustre AMB junto à ANS, de modo que sejam esclarecidos, de maneira fundamentada, os seguintes pontos:
A. Houve redução nos custos assistenciais das operadoras em virtude da prorrogação dos prazos máximos
para a realização de consultas, exames, terapias e
cirurgias que não sejam urgentes, bem como pela
suspensão dos prazos de atendimento em regime de
hospital-dia e em regime de internação eletiva?
B. Qual é a projeção de aumento dos cursos assistenciais
no combate à pandemia da COVID-19?
C. Qual é o plano de contingência em relação aos prestadores de serviços médicos, diante do alargamento
do prazo de atendimento das demandas dos usuários
pelos planos de saúde e das inevitáveis consequências
acima descritas?
D. Por que foram suspensos os prazos de atendimento
em regime de hospital-dia e em regime de internação
eletiva? Não seria uma hipótese de alargamento dos
prazos, nos mesmos moldes propostos às consultas e
exames, de modo a evitar a total interrupção desses
atendimentos e a concentração da demanda no futuro? E, ainda, não poderia ser realizado um acompanhamento da evolução desses números assistenciais,
para melhor adequação no decorrer da pandemia?
Sem prejuízo dos questionamentos anteriores e diante do
agravamento da situação financeira dos consultórios e clínicas, motivado pelas determinações das autoridades públicas (dentre elas a própria ANS), vimos propor que seja
discutido junto à ANS, com a máxima urgência, que os
prazos dispostos na RN-ANS 259/11 sejam alargados em,
no máximo sete dias, valendo tal medida inclusive para
os atendimentos em regime de hospital-dia e internação
eletiva, de modo a garantir a sustentabilidade do setor.

CBO em Ação

Comitê de Crise
“Estamos vivendo uma situação absolutamente
inédita e, mais do que nunca, a união de esforços se faz necessária para vencer os desafios
que temos pela frente. Foi para consolidar mais
ainda esta união presente em nossa Especialidade que esta diretoria do CBO decidiu criar um
Comitê de Crise que consiga, com agilidade e
da forma mais democrática possível, debater os
problemas e encaminhar as soluções que a Oftalmologia brasileira requer”.
É assim que o presidente do CBO, José Beniz
Neto, explica a criação do Comitê de Crise da
entidade, formada pela diretoria, presidentes
das sociedades regionais e estaduais de Oftalmologia e presidentes das sociedades temáticas
filiadas.
O comitê já efetuou várias reuniões virtuais
nas quais a atuação do CBO foi discutida, bem
como a situação reinante nas diferentes regiões
do País.
A preocupação com o atendimento dos pacientes em situação de urgência e emergência,
bem como o uso da telemedicina em todo seu
potencial, mas com padrões éticos bem definidos, bem como as dificuldades econômicas
provocadas pela crise e pelo isolamento social
adotado por quase todas as cidades brasileiras,
a dificuldade em obtenção dos equipamentos
de proteção individual (EPIs) necessários e os
conflitos com os convênios e cooperativas
médicas foram alguns dos temas recorrentes
das reuniões.
“Conseguimos criar um mecanismo informal,
mas ao mesmo tempo muito eficiente e dinâmico, para a troca de experiências entre colegas
de diferentes pontos do Brasil. O resultado tem
sido excelente e a Diretoria do CBO tem obtido
subsídios fantásticos desse grupo para sua atuação neste momento tão difícil para todos nós”,
concluiu José Beniz.
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Manual de normas para os

serviços oftalmológicos
Que medidas os serviços de Oftal
mologia devem
tomar durante a epidemia de COVID-19 para evitar a
disseminação do vírus?
Para responder esta pergunta essencial, o CBO
elaborou a publicação “Manejo na Prevenção da
Disseminação do Coronavírus nos Serviços de
Oftalmologia”, distribuída através das redes sociais
da entidade para todos os médicos oftalmologistas
do País.
Elaborada por uma equipe comandada pelo te
soureiro do CBO e Chefe do Pronto-Socorro de
Oftalmologia do Hospital das Clínicas da FMUSP,
Pedro Carlos Carricondo, a publicação baseou-se
em protocolos clínicos e científicos adotados por
importantes instituições de saúde do mundo e em
vasta literatura subsidiária. Reuniu as instruções ne
cessárias para o encaminhamento de questões com
funcionários dos diferentes serviços, realização
de atendimentos de urgência, emergência e pósoperatório, procedimentos de triagem, avaliação e
notificação de casos suspeitos e confirmados, manejo
e aferição da pressão intraocular, equipamentos de
proteção individual (EPIs), seu manejo e descarte,
entre outras informações.
Para o presidente do CBO, José Beniz Neto, os
cuidados necessários para enfrentar a epidemia da
COVID-19 assumem diferentes aspectos no Brasil
em virtude de sua dimensão geográfica continental e
diversidade administrativa.
“Diante disto e da preservação da soberania do ato
médico, acreditamos que as condutas adotadas por
cada médico oftalmologista devem ser baseadas na
interpretação dos fatos para a realidade vigente de
cada profissional e de cada serviço. Temos certeza de
que o material elaborado pelo CBO será de grande
ajuda para a tomada de decisões corretas, declarou.
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Pedro Carlos Carricondo

CBO em Ação

O manual já teve uma atualização,
para se adaptar às constantes
mudanças que estão ocorrendo no
País em consequência da epidemia. A
equipe coordenada por Pedro Carlos
Carricondo que realizou a elaboração
da publicação teve a curadoria de
André Maia (SP), Luciana Virgínia
Ferreira Costa Cunha (MG), Marcos
Pereira Vianello (MG), Octaviano
Magalhães Júnior (SP), Richard Yudi
Hida (SP), Vasco Torres Fernandes
Bravo Filho (PE) e Vespasiano Nunes
Rebouças dos Santos (BA).
O trabalho contou com a colaboração de:
Alan Daividson Coelho (SP);
Alexandre Antônio Marques Rosa (PA);
Ana Vega Carreiro de Freitas (SP);
Andressa Miranda Magalhães (PE);
Antônio Francisco Pimenta Motta (BA);
Bruno Campelo Leal (SE);
Bruno Machado Fontes (RJ);
Bruno Luiz Miolo (SP);
Daniel da Rocha Lucena (CE);
Fábio Martins da Costa Brugnara (SP);
Fábio Massaiti Tokunaga (PR);

Material publicitário divulgado nas redes sociais
do CBO sobre a atualização do manual

Hélio Paulo Primiano Júnior (SP);
Kenzo Hokazono (PR);
Marianna Almeida Hollaender (SP);
Mila Gonçalves e Silva (SP);
Nádia Seino Soares da Costa Vasconcelos (SP);
Newton Andrade Júnior (CE);
Pedro Rodrigo Xavier (SP);

Capa da primeira edição
do manual

Rafael Figueiredo do Monte e Silva (SP);
Ricardo Danilo Chagas Oliveira (BA);
Rodrigo Schwartz Pegado (RJ);
Silvana Maria Pereira Vianello (MG).
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CBO Live
discute COVID-19

Wilma Lelis Barboza

Newton Andrade júnior

O programa CBO Live, do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, consiste em vídeo conferências
periodicamente transmitidas pela internet em canal
exclusivo. Desde seu início, vem se dedicando a
temas técnicos e científicos, porém com a eclosão da
pandemia da COVID-19 voltou sua atenção para os
diferentes aspectos da crise e de suas consequências
para a Medicina e para a Oftalmologia brasileiras.
Ao reunir especialistas de visão de mundo e
experiências diferentes, os organizadores dos
programas CBO Live conseguiram reunir expressivas
audiências, que proporcionaram debates instigantes e
centenas de perguntas encaminhadas aos palestrantes.
As iniciativas foram coordenadas por
Newton Andrade Júnior e Wilma Lelis Barbosa.
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As lives podem ser acessadas no site
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4

Lives do CBO durante a pandemia

Reflexões sobre a COVID-19
“Vocês estão utilizando as melhores armas que
poderíamos utilizar neste momento: informação
e transparência. É desta forma que vamos
conseguir sair desta epidemia”.
Foi assim que o ex-diretor presidente da ANVISA
(1999 a 2003) e ex-secretário da Saúde do
Município de São Paulo (2003/2004), Gonzalo
Vecina Neto, encerrou sua participação na CBO
Live realizado em 23 de março para discutir a
pandemia da COVID-19. O programa havia sido
amplamente divulgado nos dias anteriores entre
os médicos oftalmologistas nas mídias sociais
do CBO e conseguiu alcance de mais de duas
mil (2.000) pessoas de todo o Brasil e algumas
inclusive, de Portugal.

HD

Barbara Parolini

O programa também contou com a participação
do Professor Associado do Departamento de
Oftalmologia da Columbia University Medical
Center e diretor clínico do Edward S. Harkness
Eye Institute da mesma universidade, Carlos
Gustavo Vasconcelos de Moraes, bem como do
diretor do Pronto Socorro de Oftalmologia do
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina
da USP e tesoureiro do CBO, Pedro Carlos
Carricondo.
A transmissão foi iniciada pelo depoimento da
médica oftalmologista Barbara Parolini, que
atua na cidade de Bréscia, na Lombardia, Itália,
que relatou a rápida expansão da doença em
sua região e os problemas provocados pela
COVID-19 devido a insuficiência dos recursos
hospitalares.
Já Gonzalo Vecina fez uma ampla exposição
sobre a COVID-19, sobre as medidas que o
País deveria tomar para combater a epidemia e
sobre as perspectivas para as próximas semanas.
Afirmando que a epidemia era a pior coisa
que havia acontecido no mundo depois da 2ª
Guerra Mundial, Vecina defendeu as medidas de
isolamento social que, então, haviam sido iniciadas
por vários governos estaduais e municipais e
mostrou seus receios sobre os grandes problemas
econômicos que a doença provocaria não só no
Brasil, como em todo o mundo.

HD

Gonçalo Vecina Neto

“O que vai sobrar para o futuro? Se formos competentes, um monte
de boas lições. Estamos pressionando de tal forma o meio ambiente
que a aumenta em muito a probabilidade de ocorrência dessas
transformações genéticas, e este vírus é uma transformação genética
que vivia em determinado mundo e para aumentar sua capacidade
de perenização fez algumas transformações darwinianas e por
isso ele saltou para o homem. Isto vai acontecer de novo e temos
que refletir sobre isso. A outra questão é que temos que aprender
a trabalhar como diminuir as desigualdades, que podem cobrar
um custo muito grande para a civilização que estamos tentando
construir”, concluiu Gonzalo Vecina Neto.
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Já Gustavo de Morais relatou a situação que vivenciava em
Nova Iorque onde, naquela ocasião, havia 20 mil casos
da COVID 19. Fez uma extensa lista das providências
tomadas pelos governos, entidades ligadas à saúde,
hospitais médicos daquele país para enfrentar a epidemia,
ressaltando sempre que a situação era extremamente
dinâmica, o que implicava em mudanças constantes nas
instruções e orientações disseminadas entre os médicos e
profissionais de saúde.
“O último ponto é que o governador estabeleceu
recentemente que todos os médicos e profissionais de
saúde podem ser convocados, a qualquer momento, a
comparecer a qualquer hospital da cidade de Nova Iorque
para trabalhar em funções de emergência como pronto
socorro e UTI. Locais públicos como shopping centers e
locais para realização de eventos estão sendo convertidos
em unidades avançadas de atendimento, para atender a
demanda que certamente crescerá nas próximas semanas”,
informou o médico Gustavo de Morais.
Em sua intervenção, Pedro Carlos Carricondo elencou
as medidas que estavam sendo tomadas no Estado de
São Paulo e as providências que todos deveriam tomar
para não se contaminar e para não servirem de vetores
contaminantes para outras pessoas.
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Afirmou que um dos grandes problemas da doença é
que a grande maioria dos pacientes é assintomática
ou com poucos sintomas, mas que responde por 80%
das contaminações. Por isso, na sua avaliação, todas as
medidas de proteção devem ser tomadas, principalmente
pelos médicos e profissionais de saúde que trabalham
em prontos-socorros, unidades de UTI e outros locais de
atendimento de doentes.
“Os momentos difíceis são momentos de crescimento. O
CBO está atento a tudo o que está acontecendo, tentando
compilar da melhor forma possível todas as informações
dispersas e emanadas de várias fontes. O momento está
sendo difícil para todo mundo pelo excesso de informações,
pelo excesso de discussões, todo mundo muito preocupado
com a repercussão econômica da doença, mas temos que
sair dessa crise maiores do que entramos e não podemos
deixar a população desassistida”, concluiu Pedro Carlos
Carricondo.
Depois das apresentações, os participantes do vídeo
responderam a inúmeras perguntas enviadas pelos
espectadores, entre as quais questões sobre equipamentos
de proteção individual, perspectivas para o declínio
das contaminações e fim da epidemia, pesquisas com
medicações e a atuação do CBO.
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Mudanças jurídicas durante a pandemia:

Encontramos auxílio no CBO

Um dos momentos da live

Em 26 de março, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia promoveu outra CBO Live, desta vez tendo como
tema os “Aspectos Éticos e Jurídicos
do Exercício da Oftalmologia em
Tempos de COVID-19”, que contou
com a participação do coordenador
do Departamento Jurídico do CBO,
José Alejandro Bullón.
O advogado afirmou que, em tempos
normais, as normas jurídicas demoram a se atualizar, mas que devido a
pandemia, tornou-se impressionante
a velocidade com que normas, decretos, leis e resoluções estão sendo editadas. Citou como exemplo o caso da
telemedicina, que até alguns dias antes da realização daquela vídeo conferência era regulada por uma resolução do Conselho Federal de Medicina

(CFM) de 2002 e que, em menos de
sete dias, teve se status completamente modificado por uma manifestação
do próprio CFM, por uma portaria do
Ministério da Saúde e por projetos de
lei que na ocasião estavam em rápida
tramitação no congresso nacional. A
telemedicina foi liberada apenas durante o período de crise do Covid-19,
deverá ser debatida e regulamentada
após este período pelo CFM.
Ressaltando que o CBO e seu Departamento Jurídico estão sempre prontos para colaborar, Bullón enumerou
uma série de situações que podem
ser enfrentadas pelos médicos oftalmologistas tais como ausência de
equipamentos de proteção individual
(EPI) adequados, plantões em situações de risco, uso da telemedicina,

necessidade de manter sempre atualizados os prontuários médicos dos
pacientes atendidos, mesmo em condições de consultas à distância, relacionamento com os convênios, funcionários e fornecedores em tempos
que prometem muitas dificuldades
para todos.
“Creio que a melhor solução para
os problemas que enfrentamos no
presente e enfrentaremos em futuro
próximo é a busca incessante do diálogo com todos os envolvidos. Repito mais uma vez que o CBO e seu
Departamento Jurídico estão prontos
para prestar toda a assessoria possível
aos médicos oftalmologistas de todo
o Brasil. Por isso, sempre que necessário, nos procurem”, concluiu José
Alejandro Bullón.

As lives podem ser acessadas no site
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4
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Telemedicina:
Mitos e verdades

A programação CBO Live teve continuidade em 30
de março com a apresentação do coordenador do
Núcleo de Telessaúde e Telemedicina (NUTTS) da
Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenador da Comissão de Tecnologia, Telemedicina e
Inovação (TTI) do CBO, Alexandre Chater Taleb,
que teve como tema “Telemedicina: O que podemos
esperar? O que podemos fazer?”
Para Taleb, que estuda e trabalha com o tema desde
1999, telemedicina é muito mais do que videoconferências, whatsApp, Skype ou google hang out: é
uma forma diferente de cuidado do paciente que
envolve uma série de condições entre as quais redundância de banda, segurança de dados e de seu
armazenamento por 20 anos, criptografia e garantia da privacidade do paciente.

HD

Alexandre Chater Taleb em sua apresentação

Afirmou que existem dois grandes braços na telemedicina: tele-educação e tele-assistência. A teleassistência, por sua vez, divide-se em: teleconsulta, tele-interconsulta, telediagnóstico, telecirurgia,
teletriagem e telemonitoramento e teleorientação.
Explicou que a diferença entre teleconsulta e te
leorientação é que a teleconsulta implica na hipótese diagnóstica, conduta, prescrição e, se necessário, atestado enquanto a teleorientação aborda as
medidas gerais de orientação tradicional.
Contou que na esteira da COVID-19, o Ministério
da Saúde provocou o CFM, que divulgou o ofício
1.576 dizendo que, em caráter excepcional, considerava éticos teleorientação, telemonitoramento
e teleinterconsulta, sem a ousadia de autorizar a
teleconsulta. No dia seguinte, em 20 de março, o
Ministério da Saúde emite a portaria 467, que dispõe
sobre as ações de telemedicina durante a epidemia, que permite ações de consulta por meio da
tecnologia da informação desde que seja garantida
a integridade, segurança e sigilo das informações.

Nessa CBO Live, Taleb e o presidente do CBO, José Beniz Neto, lançaram
a primeira ação do programa “Brasil que Enxerga”: um serviço de teleorientação baseado no voluntariado dos médicos oftalmologistas para prestar
orientação em saúde ocular por meio da internet (veja matéria na página 4).

Taleb ressaltou a importância dos preceitos éticos nas
condutas de telemedicina e a necessidade de meios
técnicos apropriados para a realização de procedimentos médicos à distância com toda a segurança.

Na parte das dúvidas e perguntas, além do interesse despertado pelo
programa “Brasil que Enxerga”, os médicos que assistiram a live perguntaram sobre a remuneração dos procedimentos realizados através da
telemedicina, emissão de receitas especiais, atuação em áreas de vazio
assistencial e baixo IDH e muitos outros pontos, todos respondidos de
forma admirável pelo conferencista.

“A telemedicina tem que ser monitorada e tem que
ser cuidada. A academia precisa estudar a relação
custo/efetividade, aderência à tecnologia, evidências de mundo real, apoio à inovação, realizar testes de padrões de segurança e trabalhar com pesquisa e desenvolvimento (materiais, metodologia,
equipamentos, softwares). Além da academia, precisamos do CBO empenhado nisso para atuar na
discussão de padrões éticos”, declarou.

“Existem situações em que a telemedicina é absolutamente pertinente.
Existem situações em que a telemedicina não vai funcionar. Cada um de
nós vai começar a experimentar isso. Este é o papel da comissão de TTI do
CBO. É colocar esses limites. É definir o que é ético, o que dá para fazer
com certeza, o que dá para fazer com certa dificuldade e o que não dá
para fazer em Oftalmologia utilizando a telemedicina. E colocar isso para
a AMB e para o CFM para que possamos ter um baluarte, uma norma ética
que nos garanta nesse novo modo de cuidar, que é o cuidado virtual que
damos aos nossos pacientes”, concluiu Alexandre Chater Taleb.
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Consequências econômicas
da pandemia

Momento de debate durante a apresentação

O encontro CBO Live de 06 de abril recebeu o executivo Frederico Miana, graduado em Direito a Administração com grande
experiência em gestão financeira e foco em questões estratégicas.
Em sua apresentação, Miana mostrou-se preocupado com as consequências econômicas da epidemia da COVID-19 e do isolamento social adotado pela maioria dos Estados e cidades de grande
porte do País. Também demonstrou seus receios pelo aumento dos
gastos governamentais que a doença vem provocando.
Com dados e cifras obtidas em várias fontes confiaveis, o executivo falou sobre a recessão que o Brasil fatalmente enfrentará nos
próximos meses e de como será necessário clareza e união para
vencer os obstáculos que vão se apresentar a toda sociedade, principalmente para os social e economicamente mais vulneráveis.

Frederico Miana

Ao analisar as perspectivas do segmento da saúde, Miana afirmou
que é fundamental que os vários players do setor comecem a se
preparar para o futuro próximo, quando a demanda reprimida
pelo período de isolamento tiver que ser satisfeita. Afirmou também que vários pontos da cadeia do segmento estão passando por
processos de consolidação do mercado, com a criação de grandes
empresas, muitas vezes verticalizadas, processo que a COVID-19
pode acelerar.
Ao terminar sua apresentação, Frederico Miana afirmou que a
crise está provocando consequências que, no futuro, podem se
revelar positivas, entre as quais citou a desburocratização, a eliminação de regulações inadequadas e a redução da presença do
Estado na economia.

As lives podem ser acessadas no site
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4
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Manter a saúde mental

3:35 / 1:17:35

Guilherme Messas

“Como proteger sua sanidade mental em tempos de pandemia” foi o tema da CBO-Live de 13 de abril. A videoconferência teve como convidado especial o médico psiquiatra
Guilherme Messas e contou ainda com a participação do
presidente do CBO, José Beniz Neto, da coordenadora da
Comissão de Ensino do CBO, Maria Auxiliadora Monteiro
Frazão e dos coordenadores do programa CBO Live
Guilherme iniciou o debate explicando que os brasileiros
estão lidando um desafio inédito, especialmente para as
novas gerações.
“Uma pandemia com um estigma da COVID-19 é um fenômeno novo para os brasileiros. O último dado que temos de
uma pandemia nessa proporção da gripe espanhola (1918).
Porém, não há remanescentes vivos desse episódio. As mudanças trazidas por esse cenário acabam gerando grande
desconforto, o que evidencia a necessidade de maior atenção à saúde mental”, ressaltou o médico.
O especialista alertou sobre o cuidado com o uso de bebidas
alcoólicas e de farmacológicos para controle de sono e ansiedade. Alertou ainda para o fato de que em muitos países,
o aumento do consumo de álcool nessa fase tem contribuído
para o crescimento de casos de violência doméstica.
Porém, ressaltou que a mente humana possui alta capacidade de resiliência e de adaptabilidade para superar crises e
encontra caminhos para renascer mesmo diante de grandes
desafios.
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O psiquiatra destacou ainda que, apesar da distância, a
manutenção dos relacionamentos e a solidariedade é fundamental para se manter mentalmente saudável nessa fase.
“A solidariedade é a principal saída. Mesmo distante fisicamente, precisamos continuar mantendo contato uns
com os outros e demonstrando apoio mútuo. Temos todas as condições de sairmos disso juntos como pessoas
melhores, sentindo mais empatia pelos outros e com
mais consideração e tolerância”, destacou.
Atendendo a dúvidas do público, Guilherme Messas enumerou outras dicas que podem ser úteis para superação
dessa fase:
✓ Praticar exercícios físicos (de preferência em casa,
mantendo regras de distanciamento);
✓ Evitar exposição excessivas à noticiários;
✓ Evitar atritos familiares;
✓ Praticar técnicas alternativas de relaxamento, como
ioga e meditação;
✓ Prezar pela qualidade do sono;
✓ Manter contato social (mesmo que online), com familiares e amigos.
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O atendimento médico
no futuro próximo

Pedro Carlos Carricondo

Mauro Nishi

Como enfrentar o presente de incertezas e se preparar para
a retomada das atividades dos consultórios, clínicas e hospitais? Que lições a pandemia de COVID-19 pode trazer
para o aprimoramento da prática oftalmológica? Que equipamentos de proteção individual (EPI) devem ser incorporados ao dia-a-dia das instituições de atendimento?
Essas e várias outras questões foram os temas da videoconferência do programa CBO-Live realizada em 17 de abril
que contou com a participação do diretor do Pronto-Socorro
de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da USP e atual
tesoureiro do CBO, Pedro Carlos Carricondo, e do diretor
médico de importantes hospitais particulares de Brasília e
de Goiânia, com doutorado pela USP e pela Universidade
de Tóquio e ex-tesoureiro do CBO, Mauro Nishi. A vídeo
conferência teve como título “Soluções Práticas do Atendimento Oftalmológico em Época de Pandemia”.
Ao iniciar sua apresentação, Pedro Carricondo enfatizou
que a COVID-19 trouxe mudanças definitivas para a prática médica e que “o normal do futuro não vai ser a mesma
coisa do normal de três meses atrás”.
Entre essas mudanças, em sua opinião, estarão a preocupação
em evitar aglomerações, a redobrada atenção para a higiene
das mãos, o uso de máscaras e equipamentos de proteção por
parte dos médicos, funcionários e mesmo pacientes, além de
um cuidado muito maior com a administração cotidiana de
clínicas e consultórios e das agendas de atendimento.
Ressaltou que a doença vai estar presente na sociedade
por algum tempo, o que tornará cada vez mais necessário
As lives podem ser
acessadas no site

o contato prévio com os pacientes, a seleção dos atendimentos, o cuidado com os assintomáticos, a elaboração
de novos termos de consentimento informado e investir
muito na boa relação médico/paciente e no diálogo com
os colaboradores.
Já Mauro Nishi focou sua apresentação nas necessidades das empresas médicas, que estão passando por difícil
período e que precisam tomar todas as precauções para
continuarem a funcionar no futuro. Recomendou cuidado
redobrado com os programas governamentais de crédito e
de flexibilização da legislação trabalhista, pois todos eles
têm condições e prazos que nem sempre atendem aos interesses do médico.
Nishi deu ênfase especial à liderança que o médico deve
exercer em tempos de crise, liderança que se manifesta
não só no atendimento, mas também na administração do
cotidiano de seu consultório, clínica ou hospital. Ressaltou, por fim, a importância do diálogo com fornecedores,
pacientes e funcionários, que vai se tornar cada vez mais
importante para a superação das consequências econômicas e sociais da pandemia.
Depois das apresentações dos dois palestrantes, houve um
rico debate abordando o uso de EPIs, a proteção e esterilização dos aparelhos oftalmológicos e as várias facetas do
atendimento oftalmológico no presente e no futuro próximo. Ouro ponto bastante debatido foi a retomada das
cirurgias eletivas que está ocorrendo gradativamente.
O programa contou com audiência de mais de 1.200 médicos.

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4
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A união para enfrentar
as dificuldades do futuro

As perspectivas do mercado do profissional médico
depois da crise foi o tema abordado na CBO Live de
20 de abril, que contou com a participação do diretor
de Defesa Profissional da Associação Médica Brasileira
(AMB), Carlos Alberto Jasmim e do integrante da Comissão de Saúde Suplementar e SUS (CSS.S) do CBO,
Frederico Valadares de Souza Pena.
O diretor da AMB afirmou que a crise da COVID-19
causou grandes problemas para os médicos. Muitos estão no atendimento direto aos pacientes contaminados
e, portanto, em situação de grande risco, enquanto a
maioria está com os consultórios e clínicas praticamente parados, passando por dificuldades financeiras.
O relacionamento com os convênios é outro problema que piorou nos tempos de crise. Muitas operadoras
estão se aproveitando da epidemia e de interpretações
elásticas das determinações da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) para tentar reduzir os honorários médicos e adiar autorizações para realização de
procedimentos.
A aprovação da telemedicina foi outro tema bastante
discutido pelos palestrantes. Para eles, ao mesmo tempo que esta modalidade de atendimento pode trazer
grandes avanços para a Medicina e o atendimento,
também pode representar uma ameaça de aviltamento
os honorários e do trabalho do médico.
Como ponto positivo da conjuntura, Carlos Jasmim e
Frederico Pena ressaltaram que a epidemia provocou
um movimento de grande simpatia da população pelos
profissionais de saúde e pelos médicos em particular.

HD

Carlos Alberto Jasmim

Para enfrentar a situação, os conferencistas defenderam
a união dos médicos em torno de suas entidades representativas e a participação política e social dos profissionais para que suas pautas e reivindicações sejam ouvidas, deliberadas e aprovadas no Congresso Nacional.
Essa CBO-Live contou com mais de 1.800 pessoas conectadas.
As lives podem ser acessadas no site

HD

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4

Frederico Valadares de Souza Pena
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Presidente da AMB
defende Revalida

3:35 / 1:17:35

Lincoln Lopes Ferreira

O último programa do CBO-Live do
mês de abril de 2020 foi com o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Lincoln Lopes Ferreira
que abordou o processo de revalidação dos diplomas de estudantes
de medicina graduados no exterior
para se tornarem médicos no Brasil.
A palestra teve como debatedor o
ex-presidente do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia (CBO), José Augusto
Alves Ottaiano, foi realizada em 27
de abril e foi acessada por mais de
1.500 pessoas.
Lopes Ferreira informou que existem
cerca de 120 mil brasileiros frequentando as chamadas “escuelas de garaje” existentes na Argentina, Bolívia e
Paraguai. Estas instituições caracterizam-se pela precariedade absoluta de
suas instalações, pela falta de qualquer padrão didático, educacional
ou ético e, muitas delas, são fachada
para atividades ilegais.
Rejeitando qualquer ideia de xenofobia ou de reserva de mercado, Lopes Ferreira afirmou que deixar tais
profissionais atuarem como médicos

representa uma ameaça para a saúde
de todos os cidadãos brasileiros.
O presidente da AMB deixou claro,
que a existência dessa situação é um
rebaixamento da formação dos médicos brasileiros provocado por questões políticas menores. A ele se soma
a abertura indiscriminada de escolas
médica (343 no total, das quais 286
em funcionamento), a multiplicação de vagas a partir da instituição
do FIES e a instituição do programa
“Mais Médicos”. Informou também
que exis
tem esquemas milionários
para transferir esses estudantes do
exterior para faculdades brasileiras,
num mercado que ele calcula ter a
dimensão de dez bilhões de reais.
Para tentar conter a avalanche de médicos com péssima formação, a AMB
e as instituições médicas reivindicam
a obediência à lei que prevê a realização de um exame de revalidação (Revalida) que tenha padrões mínimos de
rigor para avaliar aqueles que cuidarão da saúde dos brasileiros.
Por outro lado, prefeitos, governadores e deputados pretendem que

essas pessoas possam trabalhar no
País sem passar por qualquer tipo de
avaliação ou passar por avaliações
descontroladas.
Em sua intervenção, o ex-presidente
do CBO, José Augusto Alves Ottaiano,
reafirmou todas as colocações feitas
por Lincoln Lopes Ferreira e atestou
a seriedade do trabalho da AMB e das
entidades médicas no enfrentamento
da dramática situação. Ressaltou que
com a epidemia da COVID-19, aumentaram as pressões para que esses
médicos possam atuar no Brasil sem
qualquer verificação de suas respectivas capacidades.
Ao concluir a apresentação, os dois
expositores ressaltaram a importância
da atuação política dos médicos e de
suas entidades para reverter o processo de desvalorização pelo qual a profissão passa e para defender a saúde
da população.
As lives podem ser acessadas no site
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLeSJWedsUg8pdJvyJ4zsshDanmPjB5YR4

21

CBO em Ação

Encontro com
as sociedades

regionais e estaduais
As ações do CBO durante a emergência do Coronavírus, a utilização da telemedicina para realização
de atendimento oftalmológico, as perspectivas de
reabertura das clínicas em algumas regiões do País,
a condição dos congressos e eventos oftalmológicos
planejados para 2020 e a grande volatilidade da
situação, na qual instruções e declarações se sobrepõem, foram os principais pontos debatidos durante
a reunião virtual que o CBO organizou com os presidentes das sociedades estaduais e regionais de oftalmologia em 25 de março.
A reunião contou com a participação de praticamente todas as lideranças regionais da Especialidade. Ao
lado da grande preocupação com a dimensão que a
crise estava assumindo naquele momento, também
havia o objetivo de alinhar as ações e reivindicações
dos médicos oftalmologistas do País e o debate à
respeito das especificidades regionais em relação à
evolução da epidemia.
O presidente do CBO, José Beniz Neto, fez um balanço da atuação da entidade até então, com destaque
para a criação de uma smart page para a divulgação
de fatos e notícias relacionadas com a crise (www.
cboinfocovid19.com.br) e a emissão de comunicado

Página
exclusiva
na internet

Em 25 de março, o CBO colocou na internet
uma página exclusiva (em termos técnicos,
uma smart page) com as principais
informações sobre a COVID-19 para os
médicos oftalmologistas. A página, atualizada
diariamente, reúne comunicados oficiais,
notícias, fórum de debates e espaço para os
oftalmologistas enviarem dúvidas e comentários.
A página pode ser acessada no endereço

🌐 www.cboinfocovid19.com.br
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recomendando que médicos oftalmologistas concentrassem
sua atuação nos procedimentos de urgência e emergência, de
acordo com as orientações das autoridades e das entidades médicas de caráter nacional. Também falou sobre os planos para
utilização da telemedicina para orientação aos pacientes, das novas frentes de atuação do Departamento Jurídico do CBO e das
várias gestões que a entidade realiza junto aos órgãos públicos,
empresas e segmentos para dotar os médicos oftalmologistas de
melhores condições de enfrentar as dificuldades do momento.
Os debates giraram, principalmente, em torno das perspectivas
da retomada de realização dos procedimentos eletivos em algumas regiões, da escassez generalizada de equipamentos de
proteção individual e das crescentes dificuldades no relacionamento entre médicos e os convênios.
Ao final da reunião, José Beniz convidou a todos os
participantes a integrarem o Comitê de Crise do CBO para a
continuidade das discussões e da troca de experiências (veja
matéria na página 9).

CBO em Ação

Anuidade do CBO
A diretoria do CBO decidiu estender até 31 de
julho o prazo para o pagamento do boleto da
anuidade de 2020.
A decisão foi tomada em virtude da pandemia da
Covid-19 e as consequentes dificuldades por que
passam muitos consultórios e clínicas do País.
Até o final de julho, todos os médicos
oftalmologistas inscritos no cadastro do CBO
serão considerados associados da entidade e
terão acesso a todos os serviços oferecidos aos
associados do conselho.

STJ mantém proibição de curso para

“melhorar a visão”
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) impugnou recurso
interposto pela terapeuta Tatiana Gebrael contra ação
ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO) e manteve a decisão anterior de proibir a
realização do denominado “Programa Mais Visão” e
outros assemelhados.
O CBO ajuizou ação contra a empresa Olhos
de Águia Cursos Online LTDA com o objetivo de
suspender curso de capacitação com ensino de
técnicas não reconhecidas pelo Conselho Federal de
Medicina (CFM).
Em vista da ação do CBO, a Justiça ordenou a suspen
são da realização dessas atividades e a interrupção
imediata das aulas, publicidade relacionada ao curso
em todos os meios de comunicação, incluindo as
redes sociais.
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Prova Nacional de

Oftalmologia 2020
O vice-presidente do CBO,
Cristiano Caixeta Umbelino,
dá as boas-vindas aos candidatos

Em 01 de março, em São Paulo, 834 médicos participaram da primeira etapa da Prova
Nacional de Oftalmologia (PNO) elaborada e aplicada pelo CBO. O índice geral de
aprovação foi de 60,43%, embora os alunos dos cursos de especialização em Oftalmologia
credenciados pelo CBO tenham apresentado percentual de aprovação significativamente
maior: 75,65%.
Os números de aprovação da PNO 2020 levando em conta as diferentes origens dos
candidatos apresentou o seguinte panorama:
Origem

Inscritos

Presentes

Aprovados

Reprovados

% de aprovação

Alunos CBO

426

423

320

103

75,65

CBO 10*

46

40

10

30

25,00

Ex-alunos**

48

43

25

18

58,14

CNRM***

150

139

85

54

61,15

Independentes****

205

189

64

125

33,86

Total

875

834

504

330

60,43

*CBO 10 – médicos que frequentaram cursos de especialização em Oftalmologia credenciados pelo CBO e que foram reprovados em provas anteriores;
**Ex-alunos – médicos reprovados na PNO em 2019; ***CNRM – médicos oriundos dos programas de Residência Médica da Comissão Nacional de
Residência Médica / Ministério da Educação (CNRM / MEC); ****Independentes – médicos graduados há pelo menos seis anos que tenham comprovado
atuação na Especialidade neste período.
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De acordo com a coordenadora da Comissão de Ensino
do CBO, Maria Auxiliadora Monteiro Frazão, os números
da PNO 2020 repetem, em linhas gerais os apresenta
dos nos anos anteriores. Uma porcentagem maior de
aprovação entre os alunos dos cursos de especialização
credenciados pelo CBO.
A coordenadora também ressalta o expressivo número de
candidatos que frequentaram as residências médicas da
CNRM e dos candidatos independentes que prestaram a

PNO 2020: 328 no total, correspondente a cerca de 40%
do número de candidatos, dos quais 149 foram aprovados
(aproximadamente 30% dos aprovados.
Aqueles que frequentaram as residências da CNRM recebem o Certificado de Conclusão que, para o Conselho
Federal de Medicina (CFM), têm o mesmo valor do Título
de Especialista em Oftalmologia conquistado pelos que
foram aprovados na PNO.

São números que demonstram
a crescente importância do
Título de Especialista em Oftalmologia
emitido pelo CBO e pela
Associação Médica Brasileira (AMB)

26 Edição 186

Prova Nacional de Oftalmologia

Por outro lado, embora muitos dos candidatos independentes tenham carreira estabelecida, sentem cada vez
mais as pressões para a obtenção do Título de Especialista
em Oftalmologia por razões profissionais. Já os candidatos independentes atuam como oftalmologistas há vários
anos e já estariam com a vida profissional estabelecida.
Os independentes, em sua grande maioria precisam muito do título, pois sem ele não podem continuar suas atividades, os convênios exigem o RQE. Eles não podem se

comparar com os da CNRM, precisam fazer a prova do
CBO, veja a quantidade de gente que pede o exame- estes sim com mais tempo de formados e que sem o título a
situação só piora.
“São números que demonstram a crescente importância
do Título de Especialista em Oftalmologia emitido pelo
CBO e pela Associação Médica Brasileira (AMB)”, declarou
Maria Auxiliadora Monteiro Frazão.
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A PNO e seu destaque
Para o presidente do CBO, José Beniz Neto, torna-se cada
vez mais evidente que a Prova Nacional de Oftalmologia
tem uma importância que transcende os limites da
Especialidade.
Afirma que cada uma de suas edições envolve centenas
de pessoas. Uma comissão profissionalizada de médicos
oftalmologistas elabora as questões com todo o cuidado.
Depois disso, o trabalho é revisado por eminentes
professores de Oftalmologia de todo o País.
A elaboração das questões segue critérios bastante rígidos:
o principal objetivo da PNO não é aprovar ou reprovar, ser
fácil ou difícil, mas sim medir o conhecimento daqueles
que cuidarão da Saúde Ocular da população. Além disso,
as questões não podem proporcionar respostas “em
cascata”, onde o entendimento de uma pergunta leva a
dicas sobre como outras questões devem ser respondidas.
O presidente do CBO destaca o profissionalismo, lisura
e competência da Comissão de Ensino na aplicação
da PNO, bem como o fato de que seus resultados são
minuciosamente estudados para a elaboração de políticas
de integração do CBO com seus cursos credenciados e
para a elaboração de cursos da Plataforma CBO de Gestão
de Ensino.
Como já vem acontecendo há alguns anos, a etapa teórica
da Prova Nacional de Oftalmologia de 2020 foi composta
de três provas diferentes. A primeira delas, a Prova
Teórica I, composta por questões relacionadas às matérias
básicas da Medicina e da Oftalmologia. A Prova Teórica
II abordou todos os aspectos da ciência oftalmológica e a
Prova Teórico-Prática foi composta por questões a serem
respondidas a partir de imagens relacionadas a estudos
de casos.
É considerado aprovado o candidato que obteve média
aritmética igual ou superior a 6,5 nas três provas citadas,
desde que tenha tido nota mínima de 6,0 em cada uma
delas e obtiver a nota mínima de 7,0 na prova prática.
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Fátima Lutif, assessora da Comissão de Ensino
do CBO, repassa as instruções da prova
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Prova Prática de 2020
Em virtude da pandemia de COVID-19, o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia emitiu comunicado relacionado à realização da Prova
Prática de 2020 explicando que a Associação Médica Brasileira
(AMB) publicou em 18 de março de 2020 portaria que dispõe a
suspensão de todos os Exames de Suficiência para Titulação de
Especialista ou Certificação de Área de Atuação promovidos pela
AMB e pelas suas Sociedades de Especialidades por um período
de noventa dias.
Assim, o CBO informa que a prova prática – que será realizada
para que os que obtiveram êxito na prova escrita – está suspensa
até segunda ordem. Os candidatos aprovados serão contatados 30
dias antes da realização da etapa final da PNO 2020.

Prêmio Hilton Rocha
Daniel de Souza Costa, aluno da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (FMUSP) e Milton Ruiz Alves,
coordenador do mesmo curso, receberão o Prêmio CBO / Ensino
Professor Hilton Rocha 2020.
O prêmio é concedido ao aluno de curso de especialização em
Oftalmologia credenciado pelo C BO que obtém a maior média na
etapa teórica da Prova Nacional de Oftalmologia de cada ano e ao
coordenador do curso cujos alunos obtiveram a melhor média nas
últimas três edições da PNO.

Daniel de Souza Costa

Milton Ruiz Alves
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64º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia
CBO 2020
UM CONGRESSO COMO VOCÊ NUNCA VIU!

Depois de tantas dificuldades enfrentadas
pelo País e pela Oftalmologia brasileira,
teremos um evento com significado
histórico no qual a excelência da
programação científica estará aliada à
inovação em todos os sentidos...
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“Depois de tantas dificuldades enfrentadas pelo País e
pela Oftalmologia brasileira, teremos um evento com
significado histórico no qual a excelência da programação
científica estará aliada à inovação em todos os sentidos e à
grande troca das experiências acumuladas pelos médicos
oftalmologistas nesses meses”. Esta é a avaliação feita
pelo presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO), José Beniz Neto, e dos presidentes da Comissão
Executiva, Elvira Barbosa Abreu, Keila Monteiro de
Carvalho e Marcos Pereira de Ávila, a respeito do 64º
Congresso Brasileiro de Oftalmologia.

Inovação e tecnologia:
os temas inspiradores

Apesar das dificuldades provocadas pela COVID-19, José
Beniz destaca que a Comissão Científica do congresso
continua trabalhando em ritmo normal, com reuniões
virtuais. A programação científica já está concluída e os
convites para a os palestrantes estão encaminhados.

Além disso, a experiência obtida durante o período de
isolamento social em consequência da COVID-19 também estará presente em vários aspectos. Os organizadores
planejam a realização de determinado número de seções
online, o que dará uma dinâmica toda própria ao evento.

ELVIRA
BARBOSA
ABREU

MARCOS
ÁVILA
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Embora o Congresso Brasileiro de Oftalmologia se
caracterize pela riqueza e variedade da pro
gramação
científica, que aborda todos os pontos da Especialidade
em várias modalidades de apre
sentação, o congresso
de Campinas terá como temas inspiradores a Tecnologia
e a Inovação. Estas realidades, cada vez mais, vêm
transformando a ciência e a prática oftalmológicas.

KEILA
MONTEIRO DE
CARVALHO

JOSÉ BENIZ
NETO

Congresso

Atividades que estão
sendo organizadas para o

64º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia
Curso de Fundamentos
em Oftalmologia
O Curso de Fundamentos em Oftalmologia é formado por
aulas formais de longa duração que abordam matérias
básicas da Especialidade. Terá a duração aproximada de
32 horas/aula divididas em módulos.
Essa atividade foi idealizada para concentrar a atualização
pedagógica dos pontos básicos da Oftalmologia e permitir a
racionalização da participação dos congressistas no evento.

Atenção:
O Curso Fundamentos de Oftalmologia é uma
atividade independente do 64º Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, que exige inscrição separada e será
realizada em horário especial.
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Dia Especial de

Subespecialidades
Neste dia, os últimos avanços das principais áreas da Oftalmologia serão objeto de apresentações e discussões. Em todos
os Dias Especiais haverá tempo generoso para apresentação de casos, debates e participação da plateia.
As subespecialidades contempladas serão:

◾ Catarata e Refrativa

◾ Córnea

◾ Glaucoma

◾ Propedêutica e Exames Complementares

◾ Refração e Lentes de Contato

◾ Retina

sob a coordenação de
Marco Antônio Rey de Faria e Paulo Schor;

sob a coordenação de
Francisco Eduardo Lopes de Lima e Vital Paulino Costa;

sob a coordenação de
César Lipener e Harley Edison Amaral Bicas;
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sob a coordenação de
Maria Cristina Nishiwaki Dantas e Sérgio Kwitko;

sob a coordenação de
Juliana Lambert Oréfice e Norma Allemann;

sob a coordenação de
Antônio Marcelo Barbante Casella e Jacó Lavinsky.

Pesar

Flávio Rezende Dias
Em 07 de maio, Dia Nacional da Saúde
Ocular e Dia do Médico Oftalmologista,
a comunidade oftalmológica brasileira
recebe a triste notícia do falecimento do
professor Flávio Rezende Dias.
Nascido na cidade de Divisa (ES) em
17 de junho de 1936, formou-se médico pela
então Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil (atual UFRJ) em 1964.
Desenvolveu suas atividades profissionais na
cidade do Rio de Janeiro e, em 2007, fundou
o Instituto de Diagnóstico e Terapia Ocular
(IDTO). Em 1991 tornou-se professor da
PUC-RJ, instituição da qual tornou-se
Professor Benemérito.
Foi presidente da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia (SBO) de 1987 a 1990, presidente
da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes
Intraoculares (SBCII) de 1996 a 1998 e da
Sociedade Brasileira de Administração em
Oftalmologia (SBAO) de 2012 a 2014.
Para seus alunos, foi o professor inesquecível,
com didática fácil e sempre pronto para ajudar
no aprendizado dos segredos da cirurgia
ocular. Para os pacientes, o médico simpático,
dedicado e sempre preciso. Para os filhos
Flávio e Renata, o exemplo. Para a esposa
Eliane, o companheiro de todas as horas.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
solidariza-se com a família nesta
hora de luto e presta sua grande homenagem
ao inestimável mestre.
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Rubens Belfort Junior

Rubens Belfort Junior recebe o
diploma da Presidência da ANM

Foto de Celina Germer

assume presidência da Academia Nacional de Medicina
Gostaria de terminar esta sessão com um grande viva.
Um “viva à Medicina” e um “viva à Academia”.
Foi desta maneira que Rubens Belfort Junior
terminou seu discurso na solenidade de sua
posse como presidente da Academia Nacional
de Medicina (ANM), realizada em 03 de março
na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ).
A cerimônia contou coma presença de autoridades como o ex-governador do Estado de
São Paulo Geraldo Alckmin, reitores de universidades públicas e privadas, presidentes de
várias outras academias e entidades, amigos e
familiares. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) foi representado por seu presidente, José Beniz Neto e por integrantes de seu
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG). Além
disso, dezenas de médicos oftalmologistas de
todo o Brasil foram levar seu apoio ao novo
presidente da ANM.
Rubens Belfort Junior presidirá a ANM no biênio 2020 / 2021. Substituiu o médico psiquiatra
Jorge Alberto Costa e Silva.

Da esquerda para a direita: os médicos oftalmologistas Jacó Lavinsky (CDG),
Carlos Augusto Moreira Júnior, Marcos Pereira de Ávila (CDG),
Paulo Augusto de Arruda Mello (CDG), Rubens Belfort Junior,
José Beniz Neto (presidente do CBO)
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Em seu discurso, Belfort Junior
apontou o desafio e a responsabilidade que sente ao tomar
posse e engrandecer o grande templo da Medicina que
é a ANM. Relembrou o papel
da academia em assessorar o
País, há quase dois séculos,
nas grandes epidemias, testemunhar os avanços na área da
Saúde Pública, continuar lutando pelos ideais da Medicina
em benefício de todos. Segundo ele, é mais do que premente, na atua
lidade, o papel da
ANM nas estratégias emergenciais em Saúde como o atual
surto de coronavírus.

O novo presidente da ANM, colegas, amigos e familiares

Rubens Belfort Mattos Junior é
membro titular da Academia
Brasileira de Ciências e membro titular da ANM desde 1998.
É Professor Titular da Escola
Paulista de Medicina / Universidade Federal de São Paulo
(EPM / UNIFESP), ex-presidente do Conselho Administrativo
da Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
(APDM), da Associação Pan-
Americana de Oftalmologia e
presidiu o Congresso Mundial
de Oftalmologia em São Paulo
(2006).
A Academia Nacional de Medicina é a mais antiga associação científica do País. Foi fundada em junho de 1829, ainda
no primeiro Reinado. Tem
como missão contribuir para
o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da
Medicina, Cirurgia, Saúde Pública e ciências afins, além de
servir como órgão de consulta
do Governo brasileiro sobre
questões de Saúde e de Educação Médica.
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Da esquerda para a direita: José Beniz Neto, Marcos Pereira de Ávila,
Oswaldo Moura Brasil do Amaral Filho (tesoureiro da atual gestão da ANM).
Jacó Lavinsky, Paulo Augusto de Arruda Mello, Sérgio Fernandes e Carlos Augusto Moreira Júnior

Armando Stéfano Crema e
José Beniz Neto

Rubens Belfort Junior e
José Beniz Neto
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O exemplo do Piauí
máscaras cirúrgicas e meu primeiro contato foi com meu personal trainer, que
conhecia um empresário do ramo de
confecções que, por sua vez, tinha 50
costureiras disponíveis, mas não contava
com o material. De boca em boca, chegamos a quem tinha o material.”

Vitor Cortizo

“Na verdade, aqui no Piauí surgiu um grande movimento para
juntar A e B para que todos possam enfrentar a crise. De minha
parte, comecei procurando alguém que pudesse confeccionar

Quem conta essa história é Victor Cortizo da Fonseca, professor de Oftalmologia e integrante da atual turma do Curso
CBO de Desenvolvimento de Lideranças, que faz parte do Movimento Pense
Piauí, uma grande e multifacetada rede
de solidariedade que envolve empresas,
igrejas, universidades, órgãos públicos
e a população daquele estado e que já
produziu e distribuiu, em menos de um
mês de campanha, cerca de 42.485 mil
Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) a 61 instituições, como hospitais,
universidades, Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e profissionais de saúde.

Victor Cortizo afirma que a participação
de seu grupo tem focado na confecção e
distribuição de máscaras, face Shields e
álcool gel. Sua ideia inicial era mostrar
aos profissionais de saúde que estavam
no atendimento direto aos contaminados que não estavam sozinhos e que
havia pessoas que trabalhavam para que
eles pudessem desempenhar suas funções de forma mais segura.
A rede montou uma complexa equipe
de voluntários onde o principal centro
de recolhimento e distribuição é o centro de reabilitação do Bairro Ilhotas, em
Teresina. A meta é viabilizar 120 mil itens
de EPIS e 300 mil litros de álcool, além de
outras ações sociais. A rede também tem
arrecadado dinheiro através de financiamento coletivo para manter essas ações
por meio de parceria com a Universidade Federal do Piauí.

Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia
Realizado entre 13 e 15 de fevereiro, o 26º Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia reuniu cerca de mil participantes de todas as regiões do Brasil. O evento foi realizado
em Porto de galinhas (PE) e foi presidido por Bernardo Menelau Cavalcanti e Roberto Pedrosa Galvão Filho.
O congresso foi marcado por uma dinâmica programação
científica de cerca de 200 horas de sessões interativas,
palestras, cursos e trocas de experiências entre profissionais de todas a subespecialidades. Teve a participação dos
convidados internacionais Miguel Burnier (Canadá), Luis
Alberto Real (Equador) e Jorge Luis Buonsanti (Argentina).
Entre pontos de destaque da programação figurou o debate “O SUS que nós queremos. Políticas públicas e práticas
da saúde ocular”, coordenado pelo vice-presidente do
CBO, Cristiano Caixeta Umbelino e pelo 1º secretário da
entidade, Jorge Carlos Pessoa Rocha, no qual houve várias

Colega

que nos deixou

apresentações e debates tendo por tema principal a inserção
da assistência oftalmológica na Atenção Básica do SUS.
Durante a realização do 26º Congresso Norte-Nordeste de
Oftalmologia, o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
do CBO realizou um encontro para debater as atividades
da entidade.
Ana Cláudia Monteiro Oliveira foi a primeira
vítima conhecida sofrida pela Oftalmologia
brasileira na pandemia de COVID-19.
A médica oftalmologista de Divinópolis (MG)
faleceu na noite de 08 de abril por problemas
respiratórios depois de internação hospitalar de
duas semanas em consequência da epidemia.
Ana Cláudia Monteiro Oliveira deixou esposo,
também médico oftalmologista, e dois filhos.
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SIMASP 2020

Paulo Augusto de Arruda Mello e
José Beniz Neto na solenidade de abertura

O Simpósio Internacional Moacyr Álvaro (SIMASP) 2020
foi realizado de 11 a 14 de março, em São Paulo (SP) e
congregou aproximadamente 2.800 médicos oftalmologistas de todo o País no último grande evento oftalmológico
do primeiro semestre do ano, antes da decretação das medidas para controlar a epidemia da COVID-19.

A Medalha de Ouro Moacyr Álvaro de 2020 foi concedida
a Alfred Sommer, professor da Johns Hopkins University e
decano emérito da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins
Bloomberg. Por conta da situação reinante no mundo,
Sommer não pode receber a homenagem pessoalmente na
solenidade de abertura do SIMASP.

O evento foi presidido por Rubens Belfort Junior e Paulo
Augusto de Arruda Mello e teve a coordenação científica
de Ana Luísa Höfling Lima e Mauro Campos. A programação científica, reunida sob o mote de “Grandes Debates
em Oftalmologia”, abordou todos os temas da Especialidade. As sessões foram predominantemente feitas no formato
de debates e apresentações de visões diferentes sobre um
mesmo tema.

A própria solenidade foi marcada por pronunciamento do
presidente do SIMASP Rubens Belfort Junior, também presidente da Academia Nacional de Medicina (AMN), sobre
a gravidade da pandemia e de suas consequências.
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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) esteve representado na solenidade de abertura do evento por seu
presidente José Beniz Neto.
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Reunião da Comissão de Telemedicina, Tecnologia e Inovação do CBO

Atividades do CBO
Durante a realização do SIMASP, a diretoria do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia realizou duas reuniões de suas
comissões. A primeira delas foi da Comissão de Saúde
Suplementar e SUS (CSS.S) e a segunda da Comissão de
Telemedicina, Tecnologia e Inovação.
A primeira reunião foi iniciada com uma palestra de Frederico Valadares Souza Pena sobre novas formas de remuneração dos prestadores na saúde suplementar e sobre as
dificuldades crescentes nas negociações entre os prestadores de assistência médica e a maioria das operadoras de
planos de saúde. Em seguida, o secretário geral do CBO,
Newton Kara José Júnior, fez uma exposição sobre as grandes tendências observadas no segmento da saúde suplementar: a consolidação, a verticalização e a multiplicação
das chamadas clínicas populares.
Kara José Júnior destacou que o CBO necessita exercer
uma política proativa para enfrentar tais tendências que,
em última análise, poderão resultar na oligopolização

da assistência médica com consequências prejudiciais
à maioria dos médicos oftalmologistas e à própria
população.
Por fim, a reunião abordou a necessidade do CBO continuar seus esforços para levar a assistência oftalmológica para a saúde básica dentro do SUS, que resultará em
melhores condições de saúde ocular para a população e
novas formas de atuação para os médicos oftalmologistas,
além da eliminação das filas para a realização de procedimentos oftalmológicos na saúde pública e da redução dos
chamados vazios assistenciais.
Já a Comissão de Telemedicina, Tecnologia e Inovação
do CBO, coordenada por Alexandre Chater Taleb, realizou uma reunião de trabalho onde foram estabelecidas
as metas de curto prazo e a divisão de tarefas. Também
foram estabelecidos mecanismos virtuais para a troca de
informações e experiências uma vez que as reuniões presenciais se tornariam cada vez mais problemáticas com o
recrudescimento da epidemia da COVID-19.
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Abril Marrom:
combate à cegueira
em tempo de Covid-19

Suel Abujamra

Durante o mês de abril, o Instituto Suel Abujamra (ISA) promoveu ações de conscientização da população sobre os
cuidados necessários para a manutenção da saúde ocular,
da prevenção da perda visual e de comportamentos relacionados à manutenção da saúde no meio da epidemia de
COVID-19. Essas ações fizeram parte da iniciativa denominada “Abril Marrom”, campanha de saúde ocular idealizada
pelo criador do ISA e ex-presidente do CBO, Suel Abujamra.

Desde 2016, que o mês de abril é definido como o Mês de
Prevenção e Combate aos Diversos Tipos de Cegueira em
São Paulo e em várias cidades brasileiras e a campanha
tem o nome de Abril Marrom.
Em 2020 o foco das ações de conscientização foi o glaucoma e os cuidados que os pacientes devem ter diante das
restrições de locomoção e de quarentena.
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Frederico Valadares de
Souza Pena

Bruno Machado Fontes

SBAO
Frederico Valadares de Souza Pena é o novo presidente da Sociedade Brasileira de Administração em
Oftalmologia (SBAO). Tem como colegas de diretoria
executiva Bernardo Menelau Cavalcanti (vice-presidente), Roberta Costa Fernandes (diretora administrativa), Alice Selles Diniz (diretora de comunicação),
Enoch Jardim Loes (diretor de cursos) e Diogo Arruda
Câmara Pereira Lucena (diretor tesoureiro).

SBRV

ABCCR
sob nova direção
Em 17 de março, Bruno Machado Fontes tomou posse
como presidente da Associação Brasileira de Catarata
e Cirurgia Refrativa / Brazilian Association of Cataract
and Refractive Surgery (ABCCR / BRASCRS). Na mesma
ocasião, Durval Moraes de Carvalho Júnior foi eleito
vice-presidente da entidade e, pelos estatutos da
associação, será o próximo presidente.
O Conselho Deliberativo da ABCCR passou a ser
constituído por Edna Emília Gomes Motta Almodin,
Gilberto Akio Shimoda, Gustavo Ricci Malavazzi,
Jonathan Lake, Marcony Rodrigues de Santhiago e
Maurício Arruda Câmara Barros.

A Diretoria 2020/2022 da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) será presidida por Mauricio
Maia e terá como vice-presidente: Arnaldo Furman Bordon e os seguintes vice-presidentes regionais:
Alexandre Antônio Marques Rosa (norte), André Juca Machado (nordeste), Sérgio Luís Gianotti
Pimentel (sudeste), Fernando José de Novelli (sul) e Alípio de Sousa Neto (centro-oeste).

Mauricio Maia

Também farão parte da diretoria Osias Francisco de Souza (secretário geral), Jorge Carlos Pessoa
Rocha (secretário adjunto), Mauro Goldbaum (tesoureiro), Nelson Alexandre Sabrosa (diretor de
assuntos acadêmicos), Octaviano Magalhaes Júnior (diretor de assuntos acadêmicos), Leandro Cabral
Zacharias (diretor de assuntos profissionais), Silvana Maria Pereira Vianello (diretora de comunicação)
e Oswaldo Ferreira Moura Brasil do Amaral (diretor de publicação).

Em 04 de março, a atleta de natação paralímpica Larissa
Langamer, portadora de visão subnormal, fez uma visita de
cortesia ao gabinete do deputado Hiran Gonçalves (PP / RR),
que também é médico oftalmologista.
Larissa esteve acompanhada de seu pai, Ronilson Langamer.
Durante a visita, mostrou as cinco medalhas (quatro de ouro
e uma de prata) que ganhou na competição Circuito Brasil
Loterias Caixas - Etapa Regional.
Larissa foi uma das guias da Casa dos Sentidos, que o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia montou no Salão Negro do Congresso
Nacional durante o VI Fórum Nacional de Saúde Ocular,
realizado em 12 de junho de 2019 em Brasília (DF).
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Calendário

Oftalmológico
2020
Junho

ESCLARECIMENTO
Entre os inconvenientes provocados pela pandemia que nos
assola está o adiamento ou cancelamento de eventos públicos
ou sua realização em condições totalmente diferentes daquelas
originalmente planejadas. Como todos sabem, a programação
do Calendário Oftalmológico de 2020 e 2021 sofreu alterações
nas últimas semanas e o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA
ZERO publica as informações que nos foram fornecidas até a
presente data sobre os eventos da Especialidade.
Os interessados em divulgar suas atividades científicas
neste espaço, devem remeter as informações pelo e-mail
📧  imprensa@cbo.com.br

37º Congresso Mundial de Oftalmologia

26 a 29

Evento virtual
 www.woc2020.icoph.org

29 a 31

Setembro
64º Congresso Brasileiro de Oftalmologia

02 a 05

Resort Royal Palm Hotel - Campinas - SP
 www.cbo2020.com.br

28º Congresso Internacional de
Plástica Ocular e 7º Congresso Internacional
de Estética Periocular
Centro de Eventos Ribeirão Shopping Ribeirão Preto - SP
 www.sbcpocongressos.com.br

XL Congresso do Hospital São Geraldo

28 a 31

Hotel Ouro Minas - Belo Horizonte - MG
Informações: Fernanda Prestes Eventos
📞 (11) 5081-7028 / 5084-4246

Novembro
I Congresso Piauiense de Oftalmologia

05 a 07

Teresina - PI
Promoção: Sociedade Piauiense de Oftalmologia
 t.raulino@oftalmocenterpi.com.br

BRAMS 2020 - Brazilian Retina and
Vitreous Medical & Surgical Case Meeting

Outubro

18 a 22

6º Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Pediátrica e Estrabismo

XXXI Congresso Cearense de Oftalmologia

08 a 10

19 e 20

Centro de Eventos do Ceará Fortaleza - CE
📞 (85) 3264-9404
 sco@sco.med.br
 www.sco.med.br

13º Simpósio Internacional de Glaucoma
da UNICAMP

20 e 21
26 a 28

Hotel Maksoud Plaza - São Paulo - SP
 www.simposioglaucomaunicamp.com.br

Banco de Olhos de Sorocaba - Sorocaba - SP
📞 (15) 3212-7077 / 3212-7838
 sinbos@bos.org.br
 www.bos.org.br/sinbos

São Paulo - SP
 http://jdeeventos.com.br/Eventoinf.aspx?O=15

XXI Congresso Internacional da
Sociedade Brasileira de Oftalmologia - SBO
Windsor Oceânico Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
 https://sboportal.netlify.com/

Dezembro

SINBOS - Simpósio Internacional do
Banco de Olhos de Sorocaba

24 a 26

Infinity Blue - Camboriú - SC
 http://brams.org.br/

23º Congresso de Oftalmologia e 22º Congresso
de Auxiliar de Oftalmologia da USP

01 a 05

Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
Pré-congresso - 01 e 03 de dezembro
📞 (11) 5082-3030
 http://jdeeventos.com.br/Eventoinf.aspx?O=24

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, em comum acordo com as sociedades filiadas, cursos de especialização e a indústria farmacêutica e de insumos da Oftalmologia, deve haver
um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos Congressos Brasileiros de Oftalmologia, durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada
e transformada no artigo 17, parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Por este motivo, o Jornal Oftalmológico Jota Zero não divulga eventos oftalmológicos
nacionais ou regionais que aconteçam neste período. Em 2020, o interstício vai de 19 de julho a 05 de outubro e, em 2021, de 07 de julho a 23 de setembro.
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Fevereiro

2021

44º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro SIMASP

03 a 06

Maksoud Plaza Hotel - São Paulo - SP
 www.fernandapresteseventos.com.br

27º Simpósio Internacional de Atualização
em Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo

18 e 19

Março
45º Congresso da Sociedade Brasileira de
Retina e Vítreo

03 a 06

Pavilhão da Bienal - São Paulo - SP
 www.fernandapresteseventos.com.br

09 a 11

24 a 26

XVII Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia

01 a 03

Centro de Convenções Frei Caneca - São Paulo - SP
 www.congressosoblec.com.br

São Paulo - SP
 https://www.sbglaucoma.org.br/

Florianópolis - SC
 www.oftalmosul2020.com.br/

Julho
Curitiba - PR
📞 (41) 3232-4031
 adm@apo-pr.com.br

Agosto

XIX Simpósio Internacional da
Sociedade Brasileira de Glaucoma

15 a 17

Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
 http://jdeeventos.com.br/Eventoinf.aspx?O=14

XVI Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia

Abril
X Congresso Brasileiro da Sociedade
Brasileira de Córnea, Lentes de Contato e
Refratometria - SOBLEC

Junho

65º Congresso Brasileiro de Oftalmologia

21 a 24

Centro de Convenções de Natal - Natal - RN
 www.cbo.com.br

Maio
XI Congresso Brasileiro de Catarata e
Cirurgia Refrativa - BRASCRS 2021

12 a 15

Salvador - BA
 https://brascrs.com.br/medicos/

Cursos da Comunidade
Curso de Formação em Estrabismo - Instituto Strabos

Curso de Imersão em Cirurgia de Catarata e LIOs Premium

Curso online através da plataforma EAD-BOX
Responsável: Mauro Goldchmit
Informações e inscrições:  https://institutostrabos.org.br/curso-deformacao-em-estrabismo-cfe/

Associação Paranaense de Oftalmologia

Curso Refrativa R.I.O - Research in Ophthalmology

22 a 24 de outubro de 2020
Espaço Estação Eventos e Feiras - Curitiba - PR
 https://sistemacenacon.com.br/site/cirurgiadecatarata2020/mensagem

Responsável: Marcony R. de Santhiago

5º Simpósio Super Lentes

17 a 21 de março de 2021

Comissão Técnica: Rodrigo T. Santos, Luiz Formentin,
Flávio Villela e Elizabeth Guimarães

Windsor Barra - Rio de Janeiro - RJ
 www.cursorefrativario.com

Curso de Facoemulsificação Transferência de Habilidades - Básico e Avançado
Responsável: Newton Kara José Júnior

10 a 12 de outubro de 2020
São Paulo - SP
📞 (11) 5539-0377
 cursodefaco@gmail.com
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16 a 18 de julho de 2021
Hotel Radisson Paulista - São Paulo - SP
 www.simposiosuperlentes.com.br

3ª Capa

4ª Capa

