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A nova geração de oftalmologistas nāo tem a menor ideia do que foi abandonar a 

então consagrada, universalmente, extração intracapsular da catarata realizada com lupas de 

aumento de duas ou quatro vezes sob anestesia geral ou injeção retrobulbar, seguida de 

curativos diários durante uma internação de sete dias em hospital e a prescrição, um mês 

depois, de um par de óculos com lentes katral.

O ressurgimento da extração extracapsular, em voga no início do século passado e 

abandonada em favor da intracapsular, travestida de facoemulsificação no ano de 1967 por 

Charles Kelman, e a evolução contínua dos implantes de cristalinos artificiais a partir do 

pioneirismo de Sir Harold Ridley em 1949, exigindo novas ferramentas de trabalho, impuse-

ram uma vigorosa mudança de paradigmas em todo o ambiente cirúrgico oftalmológico nos 

anos seguintes.

Mas a história das Sociedades Brasileiras de Catarata e Implantes Intraoculares bem 

como a de Cirurgia Refrativa exigiam este esforço que a gestāo de Pedro Paulo Fabri decidiu 

enfrentar em tāo boa hora, com todos os riscos inerentes a esta árdua missão.

PREFÁCIO

Escrever uma história pode ser algo relativamente fácil de fazer ou se transformar em 

uma tarefa hercúlea. Refazer todos os caminhos percorridos por um indivíduo ou por uma 

entidade costurando fatos, resgatando fotos, diálogos, muitos dos quais com poucas testemu-

nhas, pode surpreender o autor da façanha, por mais experiente que ele seja na arte de contar 

histórias. E ainda, como diz o adágio popular, quem conta um conto aumenta um ponto. 

Assim, o autor pode incorrer em eventuais equívocos na interpretação de ocorrências e 

publicá-las de forma inexata, totalmente diferentes de como efetivamente elas transcorreram.

Para alguns pode parecer algo irrelevante relatar esta trajetória, mas, para muitos 

que acompanharam de perto o nascimento e crescimento dessas duas entidades, esta história 

marca uma era na Oftalmologia brasileira, quando dela faz parte uma verdadeira revolução 

na arte de se fazer cirurgias oculares. 
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Ainda no início da década de 1970, nada se fazia prever que a correção cirúrgica de 

miopia, hipermetropia ou de astigmatismo poderia tornar-se realidade já na década 

subsequente com o uso de inúmeros cortes radiais na córnea, empregando-se lâminas de 

barbear ! Na época, esse procedimento era considerado um verdadeiro atentado à estrutu-

ra nobre da córnea e repudiado de forma veemente por noventa e nove por cento dos 

oftalmologistas em todo o mundo!

Tanto universidades quanto sociedades científicas nāo se sentiam confortáveis em 

abrir espaço para discutir, muito menos abraçar, aquelas novidades. Ao contrário, o clima 

era hostil aos novos avanços e as críticas eram bastante ácidas, tanto fora quanto dentro 

delas. E esse cenário conflituoso nāo se limitava apenas ao Brasil ou à América Latina. 

Mesmo nos Estados Unidos ou Europa, salvo uma ou outra exceção, a controvérsia era 

pólvora pura. 

Recuperar aquele momento com a maior isençāo possível tornou-se uma verdadei-

ra obsessão para a jornalista Betina Peppe Diniz, redatora, historiadora e editora de jornais, 

livros e revistas, estando há oito anos à frente da revista Oftalmologia em Foco, a quem 

Pedro Paulo Fabri confiou a difícil missāo de escrever esta história fascinante. Nāo se trata 

de um romance ou de uma história de ficção científica, mas da descrição de uma saga onde 

personagens pioneiros desbravaram um território cheio de armadilhas, equívocos, frustra-

ções, alegrias, sucessos ... e muitos outros seguiram o caminho, dando o melhor de si em 

busca de contínuo aperfeiçoamento e permanentes conquistas e fortalecimento daquelas 

duas sociedades.

Betina procurou ouvir os mais diversos depoimentos, cruzando sempre que 

possível as informações recolhidas, tomando a precaução de evitar carregar demais nas 

tintas ao confrontar os testemunhos de distintos momentos desta longa história. 

Infelizmente, muitos já faleceram e a autora buscou se respaldar em matérias publicadas 

na época, sempre dentro de um espírito de total imparcialidade quanto aos fatos narrados. 

Mas, é possível, que uma ou outra lacuna nāo tenha sido devidamente preenchida; um ou 

outro nome tenha escapado ao seu escrutínio; mas a favor dela, pesa a certeza de ter busca-

do todos os elementos disponíveis para se montar este precioso documentário que hoje 

retrata a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Por outro lado, o livro não

Nāo foi um período fácil! 

A história, na verdade, é forjada sob vários enfoques. Um deles se baseia na gra-

vaçāo completa dos fatos vivenciados por uma das testemunhas ou pelo próprio autor da 

narrativa. Um outro se baseia na visāo e percepçōes de diferentes testemunhas; mas o cerne 

do conto será um só. O que poderá mudar será a forma de observação do cenário, depen-

dendo de onde se encontrava cada uma das testemunhas além, é lógico, de seu maior ou 

menor interesse pelo fato que aconteceu frente a ele.

A história destas duas Sociedades, desde o momento em que começou a tomar 

forma na cabeça da autora, foi fugir ao modelo de narrativa por cada presidente que assu-

mia o cargo desde 1981 até a presente data e evitando, tanto quanto possível, transformar 

os acontecimentos de cada gestão em uma leitura de Diário Oficial. Talvez isso se tornasse 

maçante e enfadonho para os leitores. Nas inúmeras reuniōes preliminares com o Dr. 

Pedro Paulo Fabri e outros ex-presidentes, foi ficando mais patente que esta narrativa 

deveria se concentrar nos efeitos, mais do que nos feitos, de cada gestāo. Somente assim, o 

livro ganharia uma dimensão ampla, cobrindo todo o longo percurso desta história rica em 

sucessos, percalços, grandes avanços, eventuais retrocessos.

O registro está feito, mas nem tudo nem todas as personagens estão registrados 

nestas páginas que tomaram pouco mais de um ano para serem impressas. 

Este livro é uma séria tentativa de se fazer história na Oftalmologia brasileira. 

Esperamos, ao lado de Betina e Pedro Paulo, que ele faça jus ao seu objetivo.

pretende exaurir todos os fatos e nomes. O fio da meada foi se conduzir nos efeitos das 

gestões e não, precipuamente, nos seus agentes causais.

Verão de 2018.

Miguel Ângelo Padilha
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Não podemos deixar de mencionar o importante quadro de Associados da 

ABCCR e toda a classe oftalmológica que prestigiam e participam dos nossos Congressos e 

da Associação propriamente dita.

Em relação à cirurgia de catarata e à cirurgia refrativa, como não poderia ser 

diferente, temos uma admirável história de profissionais brasileiros de primeira grandeza 

envolvidos desde o início na impressionante revolução verificada nessas áreas.

Entre os mais relevantes resultados desses esforços estavam as fundações das 

Sociedades que se preocuparam com os assuntos da Cirurgia da Catarata e da Cirurgia 

Refrativa.  

Seguidamente às fundações das Sociedades pelos pioneiros, verificamos também 

feliz sequência de Presidentes e respectivas Diretorias com elogiáveis gestões, contando 

com os Colaboradores e Parceiros Comerciais, culminando com a diferenciada posição que 

ocupamos hoje. 

O motivo deste livro é resgatar essa bela história e também reconhecer o merecido 

crédito aos que nos brindaram com destacadas contribuições.

É bastante oportuno realçar que esses pioneiros não se contentaram apenas em 

conhecer e dominar os novos procedimentos, mas se esforçaram na sedimentação, divul-

gação e no compartilhamento do conhecimento, colaborando para que maior número de 

oftalmologistas pudessem usufruir dos benefícios dos avanços.

Além das ocupações pessoais e profissionais no País, eles sempre se preocuparam 

com contínuos contatos e eventos internacionais, acompanhando e participando das novas 

tecnologias. Técnicas essas, por sinal, muitas vezes, bastante questionadas e, por conta 

disso, eles que as praticavam também eram questionados.

Fazemos parte de uma geração privilegiada, pois tivemos oportunidade de pre-

senciar e participar de evolução sem precedentes na Oftalmologia.
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Destaques especiais para a Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares (SBII) 

e sua sucedânea, a Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares (SBCII); a 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa (SBCR); o envolvimento no desenvolvimento 

da facoemulsificação; das lentes intraoculares e das técnicas das cirurgias refrativas; os 

boletins e jornais iniciais que evoluíram para a revista comum, a Oftalmologia em Foco; os 

primeiros Simpósios que progrediram para se tornar nossos Congressos conjuntos, um 

dos maiores e melhores da Oftalmologia Internacional; aquisição das sedes; preocupação 

com profissionalização; diversidades de produtos oferecidos aos Associados como o 

robusto site e outros eventos digitais e, por último, a fusão das Sociedades SBCII e SBCR 

com a consolidação da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR).

Salientamos fatos curiosos e peculiares, mas também a seriedade e o incansável 

trabalho em tudo o que foi elaborado. 

Não comemoramos apenas a história. A sólida situação da ABCCR e a sua compe-

tente atuação na Oftalmologia nacional e internacional nos oferece também futuro brilhan-

te e promissor.

Nossos sinceros agradecimentos a todos pelas contribuições e à imprescindível 

colaboração do Dr. Miguel Ângelo Padilha.

Boa leitura. 

Pedro Paulo Fabri

A fase mais difícil do processo foram os anos bem iniciais das Sociedades, dos 

quais o pouco material de pesquisa que existe esteve, ao longo desses anos, em posse de 

seus dirigentes/colaboradores (em casas, escritórios particulares, consultórios). O traba-

lho, portanto, consistiu em compilar esse material guardado individualmente e em dife-

rentes regiões do Brasil.

Realizamos ainda uma série de entrevistas. Às vezes, remotas. Às vezes, presenci-

ais. Em alguns casos, recebemos os depoimentos por e-mail. Em outros casos, bem raros 

contudo, tentamos fazer contato, mas não obtivemos retorno ou não encontramos rastros 

de determinada fonte.

Com o passar dos anos, principalmente da década de 90 em diante, o resgate 

dessas informações foi facilitado pelo acesso às publicações (revistas/jornais) e aos livros 

de ata das Sociedades - esses últimos, de meados da década de 80 em diante, passaram a ser 

preenchidos com mais regularidade.

Da mesma maneira, o registro fotográfico ficou especialmente rico conforme a 

passagem do tempo. Não só pela quantidade de material disponível, mas pela qualidade 

das imagens.

Mas com o objetivo de manter, na medida do possível, algum equilíbrio entre “a 

história velha” e a “história recente”, optamos por publicar algumas imagens mesmo 

quando elas não apresentavam nitidez suficiente.

Este livro foi desenvolvido com base em entrevistas, depoimentos, pesquisas em 

veículos de comunicação e/ou materiais de congressos, consultas aos estatutos e aos livros 

de atas da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Refrativa e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO

A coleta das informações nele presentes pode ser dividida em duas fases, que 

representam dois diferentes níveis de dificuldade.
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primeiros Simpósios que progrediram para se tornar nossos Congressos conjuntos, um 

dos maiores e melhores da Oftalmologia Internacional; aquisição das sedes; preocupação 

com profissionalização; diversidades de produtos oferecidos aos Associados como o 

robusto site e outros eventos digitais e, por último, a fusão das Sociedades SBCII e SBCR 

com a consolidação da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR).

Salientamos fatos curiosos e peculiares, mas também a seriedade e o incansável 

trabalho em tudo o que foi elaborado. 

Não comemoramos apenas a história. A sólida situação da ABCCR e a sua compe-

tente atuação na Oftalmologia nacional e internacional nos oferece também futuro brilhan-

te e promissor.

Nossos sinceros agradecimentos a todos pelas contribuições e à imprescindível 

colaboração do Dr. Miguel Ângelo Padilha.

Boa leitura. 

Pedro Paulo Fabri

A fase mais difícil do processo foram os anos bem iniciais das Sociedades, dos 

quais o pouco material de pesquisa que existe esteve, ao longo desses anos, em posse de 

seus dirigentes/colaboradores (em casas, escritórios particulares, consultórios). O traba-

lho, portanto, consistiu em compilar esse material guardado individualmente e em dife-

rentes regiões do Brasil.

Realizamos ainda uma série de entrevistas. Às vezes, remotas. Às vezes, presenci-

ais. Em alguns casos, recebemos os depoimentos por e-mail. Em outros casos, bem raros 

contudo, tentamos fazer contato, mas não obtivemos retorno ou não encontramos rastros 

de determinada fonte.

Com o passar dos anos, principalmente da década de 90 em diante, o resgate 

dessas informações foi facilitado pelo acesso às publicações (revistas/jornais) e aos livros 

de ata das Sociedades - esses últimos, de meados da década de 80 em diante, passaram a ser 

preenchidos com mais regularidade.

Da mesma maneira, o registro fotográfico ficou especialmente rico conforme a 

passagem do tempo. Não só pela quantidade de material disponível, mas pela qualidade 

das imagens.

Mas com o objetivo de manter, na medida do possível, algum equilíbrio entre “a 

história velha” e a “história recente”, optamos por publicar algumas imagens mesmo 

quando elas não apresentavam nitidez suficiente.

Este livro foi desenvolvido com base em entrevistas, depoimentos, pesquisas em 

veículos de comunicação e/ou materiais de congressos, consultas aos estatutos e aos livros 

de atas da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, da Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Refrativa e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO

A coleta das informações nele presentes pode ser dividida em duas fases, que 

representam dois diferentes níveis de dificuldade.



Perguntado sobre como era criar uma obra de arte, 

Michelangelo respondeu: "Dentro da pedra já existe uma 

obra de arte. Eu apenas tiro o excesso de mármore"

Boa parte do material reunido foi doado à sede da Associação Brasileira de 

Catarata e Cirurgia Refrativa que hoje possui um acervo físico de suas memórias.

De uma forma geral, exploramos bastante as declarações publicadas em jornais e 

revistas das Sociedades: pronunciamentos, editoriais, entrevistas em reportagens antigas, 

artigos escritos e veiculados no passado. Sempre de forma a destacar, de maneira isenta e 

fidedigna, a participação de todos os envolvidos.

Betina Peppe Diniz
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As primeiras demonstrações cirúrgicas 

aconteceram através de Sinskey, no Hospital 

Universitário Pedro Ernesto, da antiga Universidade 
1do Estado da Guanabara (hoje, UERJ ), onde Fatorelli

A oportunidade veio através do também americano Robert Sinskey. Ele era discípu-

lo de Kelman. Iniciou seu treinamento nesse mesmo ano, 1972, já com 17 anos de prática 

oftalmológica. Poucos meses depois, junto a Richard Kra�, iniciara o ensino da faco na Costa 

Oeste dos Estados Unidos, ultrapassando, em seguida, as fronteiras norte-americanas.

A FACOEMULSIFICAÇÃO

“Meu pai voltou muito animado dos 

Estados Unidos. Só falava na nova técnica da facoe-

mulsificação”, contou Guilherme Aguiar, na época, 

um jovem médico que auxiliava o pai, Pedro Moacyr 

de Aguiar, em seus projetos. O principal deles era, 

junto a Fatorelli, trazer a faco ao Brasil.

Desse encontro com Sinskey, veio mais do 

que um treinamento, mas uma enorme aproximação. 

E, dessa relação, nasceu um engajamento que colo-

cou o Brasil na linha de frente da corrida científica 

que, muito em breve, iria revolucionar a cirurgia de 

catarata e a Oftalmologia.

O próximo passo era conseguir uma vaga nas aulas. Não era fácil. Kelman estava 

se tornando conhecido em todo o mundo pela sua criação. Mas voltar ao Brasil sem a 

familiarização com o invento não era uma opção.

O ano era 1972. Os oftalmologistas Pedro Moacyr de Aguiar e Afonso Fatorelli 

haviam acabado de voltar de um congresso, em Bolonha, na Itália. Lá, tinham tomado 

conhecimento de uma nova técnica apresentada como, possivelmente, o futuro da cirurgia 

de catarata: a facoemulsificação. Voltaram ao Brasil interessados nos cursos de capacitação 

que estavam sendo ministrados em Nova Iorque, diretamente pelo criador da faco, o 

americano Charles Kelman.

O novaiorquino Charles Kelman (1930-2004) é o 

inventor da técnica da facoemulsificação. Em 1967, ele 

publicou no American Journal of Ophtalmology o 

trabalho “Phaco-emulsification and Aspiration—A 

New Technique for Cataract Removal: A Preliminary 

Report”. Após inovar, ele decidiu ensinar. E promoveu 

cursos para oftalmologistas de todo o mundo que iam 

até os Estados Unidos interessados em aprender a 

técnica

1. A Universidade do Estado da Guanabara, em 1975, passou a se chamar Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
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2. Hospital Universitário da, hoje, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

3. Na época, a grafia da palavra “intraocular” ainda requisitava o uso do hífen, dispensado na última reforma gramatical.

lecionava Medicina.
2“Eu era residente de Oftalmologia no Pedro Ernesto . Fatorelli era meu professor. E 

Pedro Moacyr era um professor convidado, que ia à universidade ministrar aulas especiais. 

Certo dia, fui notificado de que 

um paciente meu havia sido 

selecionado para a demonstra-

ção da cirurgia de faco. Já que eu 

não ia mais operar, quis ao 

menos assistir”. E foi assim o 

primeiro contato do jovem 

oftalmologista Paulo Cesar 

Fontes com a facoemulsificação. 

Naquele ano, 75, ele terminaria 

sua residência. Não julgando-se 

vocacionado para a vida acadê-

mica, desligou-se do serviço.

Professor Afonso Fatorelli (1925-2005) foi o segundo presidente da 

SBII

Pedro Moacyr de Aguiar foi o primeiro presidente da então Sociedade Brasileira de 
3Implantes Intra-Oculares . Ele tinha 54 anos quando iniciou seu aprendizado na 

técnica da facoemulsificação. A foto acima foi tirada no primeiro wet lab de faco do 

Brasil

Pedro Moacyr de Aguiar (1917-1991) foi um dos primeiros médicos 

do Brasil a estudar fora do País. Viajou para os Estados Unidos de 

navio na década de 50. "Ele ficou envolvido com a Sociedade até o seu 

falecimento. Frequentava todos os cursos e congressos. Era 

totalmente apaixonado. Só falava em catarata e em Oftalmologia", 

lembra Guilherme Aguiar

Pedro Moacyr teve, então, a ideia de recorrer à Irmã Mathilde, dirigente de um

O aparelho da faco também não permaneceu no Pedro Ernesto. A universidade 

alegou falta de recursos para adquiri-lo. Acredita-se, contudo, que o que tenha pesado 

mesmo foram as críticas quanto à sua eficácia. “Do que adianta esta técnica, se depois eu 

vou ter que abrir a córnea e as complicações poderão ser as mesmas da intracapsular? Para 

que aprender algo tão sofisticado e chegar aos resultados do procedimento que já existe? 

Esses eram alguns dos questionamentos que se fazia na época”, lembra PC Fontes.

O GRUPO PIONEIRO DA FACO

O aparelho estava prestes a voltar para os Estados Unidos. Robert Sinskey estava 

entre os mais resistentes à ideia. “Fizemos um esforço enorme para trazer este aparelho 

para o Brasil. E agora vamos levá-lo de volta? Não é possível que alguém não o compre e dê 

seguimento a esse esforço”.

Equipe médica em torno da primeira máquina adquirida no Brasil pelo Hospital São Vicente de Paulo através da Irmã Mathilde (de costas). Da 

esquerda para a direita, os oftalmologistas Argeo Barbieri (que viria a adquirir, anos mais tarde, a segunda máquina do País), Edson Cavalcanti, Paulo 

Cesar Fontes e Miguel A. Padilha
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“Irmã Mathilde, existe um 

aparelho que está no Rio e ele é o futuro 

da cirurgia de catarata”.

pequeno hospital filantrópico: o São 

Vicente de Paulo, na Tijuca, Zona Norte 

do Rio de Janeiro.

“Mande o representante vir 

conversar comigo”.

Foram quase duas horas de 

conversa. Ao final, o rapaz saiu da sala 

dizendo:

“Nunca discuti tão arduamen-

te com uma mulher na venda de um 

aparelho. Ela fez um excelente negó-

cio!”.

A filantropia acabou isentando 

o hospital de uma série de impostos e 

isso facilitou a aquisição do primeiro 

aparelho de facoemulsificação do 

Brasil.

Afonso Fatorelli acabou se afastando da universidade. Surpreendeu-se ao perce-

ber que aquela iniciativa de pesquisa e inovação havia sido, a princípio, rejeitada pelo 

ambiente acadêmico. Passou a dedicar-se exclusivamente ao projeto da faco.

O primeiro centro cirúrgico de facoemulsificação do Brasil estava montado. A 

primeira batalha, portanto, estava vencida. Juntos, os quatro médicos iniciaram a emprei-

tada usando de toda a sua perícia, aprendizado e ousadia. Estavam, sobretudo, amparados 

por uma estimulante certeza: aquele era o futuro da cirurgia de catarata.

A equipe precisava de reforços. E os mestres convidaram seus pupilos, dois jovens 

e promissores oftalmologistas: Miguel Ângelo Padilha, aluno de Pedro Moacyr no 

Oculistas Associados; e Paulo Cesar Fontes, aluno de Fatorelli no Pedro Ernesto. Assim, 

formou-se o “grupo pioneiro da faco”, como eles ficaram conhecidos.

Robert Sinskey (1924-2015). Em 1972, já com dezessete anos de prática em 

Oftalmologia, foi para Nova Iorque fazer um curso com o Dr. Charles 

Kelman sobre a nova técnica da facoemulsificação. Poucos meses depois, 

juntamente com o oftalmologista Richard Kra�, iniciava o ensino da faco 

na Costa Oeste americana, que logo se difundiu para além das fronteiras 

norte-americanas, incluindo o Brasil. Ele faleceu em 2015, justamente no 

ano de aniversário de 40 anos da introdução da técnica no País

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

Os pacientes se deslumbravam com a tal técnica que garantia bons resultados e 

permitia voltar para casa no dia seguinte. E o pequeno hospital de 18 leitos estava se tor-

nando um gigante que recebia pessoas do Brasil inteiro e realizava cerca de mil cirurgias de 

catarata por ano. O movimento de pacientes de outros estados tornou-se tão intenso que 

Afonso Fatorelli designou sua secretária, Maria Célia, para a função de buscá-los e levá-los 

ao aeroporto.

Por trás do sucesso do projeto e da ousadia daqueles quatro médicos, estava a Irmã 

Amália Jabor Salomão, conhecida por seu nome dentro da ordem das Irmãs Vicentinas, 

Irmã Mathilde. Ela havia se mudado para o Rio de Janeiro para estudar enfermagem e, 

antes, passou por diversos hospitais da cidade e também pela Inglaterra e pelos Estados 

Unidos.

O projeto mudou a rotina do São 

Vicente de Paulo. O serviço passou a funcio-

nar a mil por hora, tanto em número de cirur-

gias, como pelos cursos a outros oftalmologis-

tas, alguns deles ministrados por Robert 

Sinskey e, mais tarde, pelo próprio Charles Kelman.

O SÃO VICENTE DE PAULO

Paulo Cesar Fontes, Afonso Fatorelli e Pedro Moacyr de Aguiar no Hospital 

São Vicente de Paulo

Cirurgia de catarata realizada no Hospital São Vicente de Paulo
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Em 1978, o grupo introduziu, de maneira inédita, as demonstrações de cirurgia ao 

vivo em circuito fechado de TV, utilizando uma câmara Hitachi acoplada diretamente ao 

miscroscópio Zeiss. O 

sistema possibilitou a 

transmissão dos procedi-

mentos para o auditório 

do São Vicente de Paulo. 

Os médicos assistiam às 

demonstrações cirúrgicas 

e, depois, praticavam em 

olhos de coelho. Daí em 

diante, outros cursos se 

seguiram, com maior 

frequência, ao longo de 

mais três anos.

EXPANSÃO DO CONHECIMENTO

Os pacientes voltavam para suas casas: Pernambuco, Piauí, Ceará. E, satisfeitos 

com os resultados, cativavam outros pacientes com a novidade. Oftalmologistas de outros 

serviços eram convidados ou pediam para assistir às cirurgias. Todos movidos pela curio-

sidade. E alguns realmente interessados em aprender a técnica. Os cursos foram, portanto, 

se tornando cada vez mais frequentes.

Maria Aparecida de Almeida era secretária de administração e trabalhou no São 

Vicente de Paulo durante o boom das cirurgias de catarata. Sua função era auxiliar Irmã 

Mathilde, com quem conviveu por 32 anos.

“Cheguei ao hospital em fevereiro de 78. E era incrível como tudo girava em torno 

da faco. Até hoje, me lembro da sensação de felicidade das pessoas. Elas não entendiam 

como era possível chegar ao hospital num dia e no outro sair enxergando. A Irmã Mathilde 

tinha um enorme orgulho da equipe de Oftalmologia. O hospital passou a ser único. E 

conhecido em todo o Brasil!”

Esta foto foi tirada quando foi descerrada placa nominando uma sala de cirurgia no centro 

cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo. A sala Charles Kelman foi inaugurada, portanto, com 

a presença do próprio. Da esquerda para a direita: Afonso Fatorelli, Almir Ghiaroni, Irmã 

Mathilde Salomão, Pedro Moacyr de Aguiar, Charles Kelman, Miguel Ângelo Padilha, PC 

Fontes, Norman Jaffe (Miami, EUA), José Edmar Gonçalves

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

A técnica era nova. E o grupo pioneiro operava com perícia, demonstrando domí-

nio e segurança quanto aos resultados. Isso só foi possível pela rotina de aprimoramento a 

que eles se submeteram ao longo dos anos, o que incluía, com frequência, viagens ao 

exterior, conforme lembra Miguel Padilha.

”Durante três longos anos, muito lentamente, e com a ajuda incansável do aneste-
4

siologista Professor Carlos Alves Sá e da Irmã Isabel , vários foram os obstáculos que 

enfrentamos para dominar completamente a técnica, sem ter ninguém com quem contar a 

não ser as constantes viagens que eu e PC fazíamos aos Estados Unidos. Fomos várias 

vezes para acompanhar de perto os experts operando. Entre eles, Robert Sinskey, em Santa 

Mônica, Richard Kra�, em Newport, Norman Jaffe, em Miami, Charles Kelman, em Nova 

Iorque. Na época, as cirurgias eram realizadas sob anestesia geral ou bloqueio retrobulbar 

e demoravam, por vezes, mais de uma hora. Carlos Sá, de forma incansável, controlava a 

estabilidade clínica do paciente durante todo o procedimento”.

“Tanto não se deu conta que, ao final da cirurgia, todos nós que tivemos o privilé-

gio de aprender a técnica diretamente com ele, praticávamos a capsulotomia primária 

posterior ao final do procedimento cirúrgico. Apenas cerca de 15 anos depois é que 

Binkhorst e outros pesquisadores concluíram que a cápsula posterior intacta era funda-

mental para se reduzir o aparecimento de edema cistoide de mácula (ECM) e o descola-

mento da retina (DR), bastante frequentes com a cirurgia intrapsular.  Muitos retinólogos 

da década de 70 relatavam índices de DR que chegavam a 40% nos olhos operados pela 

técnica intracapsular”, contou Padilha em entrevista especial à Oftalmologia em Foco que 
5celebrou os 30 anos de aniversário da SBCII .

O objetivo, portanto, era expandir aquele conhecimento através de wet labs, 

cursos e jornadas, qualificando a maior quantidade possível de oftalmologistas. A facoe-

mulsificação havia sido um grande invento. E eles sabiam disso.

Para Miguel Padilha, quando Charles Kelman apresentou a faco ao mundo, em 

1967, o desafio que ele trazia com a nova técnica era reduzir a incisão corneana de 180 graus 

praticada para a extração capsular. "Inegavelmente, uma diferença brutal!”. Segundo ele, 

nem mesmo Kelman se deu conta que a segunda grande vantagem que a faco traria para a 

cirurgia de catarata seria a possibilidade de se compartimentalizar o olho através da 

integridade da cápsula posterior.

5. Edição 134, de agosto de 2011.

4. Irmã Isabel era a chefe do centro cirúrgico do Hospital São Vicente de Paulo. De um rigor extremo quanto a normas de controle de infecção hospitalar, era de uma paciência 

inesgotável nas cirurgias quando, no início, demorava-se quase uma hora na realização do procedimento - descreveu Miguel Padilha.
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Em 1978, o grupo introduziu, de maneira inédita, as demonstrações de cirurgia ao 
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A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES
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4

siologista Professor Carlos Alves Sá e da Irmã Isabel , vários foram os obstáculos que 
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mental para se reduzir o aparecimento de edema cistoide de mácula (ECM) e o descola-

mento da retina (DR), bastante frequentes com a cirurgia intrapsular.  Muitos retinólogos 

da década de 70 relatavam índices de DR que chegavam a 40% nos olhos operados pela 

técnica intracapsular”, contou Padilha em entrevista especial à Oftalmologia em Foco que 
5celebrou os 30 anos de aniversário da SBCII .

O objetivo, portanto, era expandir aquele conhecimento através de wet labs, 

cursos e jornadas, qualificando a maior quantidade possível de oftalmologistas. A facoe-

mulsificação havia sido um grande invento. E eles sabiam disso.

Para Miguel Padilha, quando Charles Kelman apresentou a faco ao mundo, em 

1967, o desafio que ele trazia com a nova técnica era reduzir a incisão corneana de 180 graus 

praticada para a extração capsular. "Inegavelmente, uma diferença brutal!”. Segundo ele, 

nem mesmo Kelman se deu conta que a segunda grande vantagem que a faco traria para a 

cirurgia de catarata seria a possibilidade de se compartimentalizar o olho através da 

integridade da cápsula posterior.

5. Edição 134, de agosto de 2011.
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Em 1978, no auge das demonstrações cirúrgicas da facoemulsificação no São 

Vicente de Paulo, o grupo pioneiro levou aos oftalmologistas uma outra novidade: pela 

primeira vez na América Latina, era implantada uma lente flexível de câmara posterior, 

modelo em “J”, conhecida como lente de Shearing. Esse era um novo “design” de lente

E não foi só a faco que tirou o sono dos mais conservadores. Da década de 60 em 

diante, a cirurgia de catarata protagonizou uma evolução das mais significativas da 

história da Oftalmologia. A mudança da intra para a extracapsular foi uma transformação 

brusca em sua base e em seu curso, acentuada, mais ainda, pelo advento das lentes intrao-

culares. Para alguns, à frente, estava um futuro promissor. Se eles estavam certos ou não só 

o tempo e a ciência iriam dizer.

AS LENTES INTRAOCULARES

Ninguém freia a inovação. E a 

verdade, inevitavelmente, acaba se impon-

do. Mas se as vantagens, vez por outra, 

demoram a ficarem claras para inventores e 

precursores, que dirá para quem escolhe se 

manter distante, seja por cautela ou por 

ceticismo. No caso da faco, 95% da comuni-

dade oftalmológica da época era absoluta-

mente resistente quanto à eficácia e necessi-

dade da técnica.

Os questionamentos eram os mais diversos. E os receios quanto às complicações 

também: a maioria dos médicos temia a possibilidade de o ultrassom afetar a retina e 

provocar queimaduras na córnea; falava do risco de aumento da perda celular endotelial 

no pós-operatório; apontava fenômenos de rejeição ao cristalino artificial; e seguia traçan-

do dezenas de outros cenários indesejados.

A REJEIÇÃO DA COMUNIDADE 
OFTALMOLÓGICA

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

Entrevista com Pedro Moacyr de Aguiar, veiculada no boletim informativo da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares, em dezembro 

de 1987, cinco anos depois da fundação

Afonso Fatorelli, Charles Kelman e Miguel Padilha: cursos a 

outros oftalmologistas no São Vicente de Paulo
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Mas a história das lentes intraoculares no Brasil não começa apenas no São Vicente 

de Paulo, como a da faco. Alguns nomes importantes ajudaram a dar a largada em mais 

essa corrida científica. O professor Clóvis Paiva, de Pernambuco, é um deles. O gaúcho José 

Taicher é outro. E, em São Paulo, Tadeu Cvintal, um qualificado médico, cuja formação em 

Oftalmologia havia sido toda realizada nos Estados Unidos, protagonizava experiências 

com lentes intraoculares que, mais tarde, vão esbarrar na criação da Sociedade Brasileira 

de Implantes Intra-oculares.

intraocular. Tudo indicava que, sendo superior aos modelos que estavam no mercado, 

como as lentes de fixação iriana, iridocapsular ou mesmo as de implantação na câmara 

anterior, ele vinha para ficar.

“Pedro e Fatorelli estavam muito empolgados com a faco. Eles tinham certeza 

absoluta que aquele seria o futuro. Quando surgiram os implantes, eles disseram a mim e 

ao Paulo Cesar: 'vocês dois são mais jovens. Suas coronárias estão melhores. Nós vamos 

ajudá-los a selecionar os pacientes. Mas o projeto lentes intraoculares é para vocês’. PC e eu 

implantamos várias lentes de fixação iridocapsular de Binkhorst, de câmara anterior de 

Choyce e de Kelman. Mas tivemos a sorte de, em 1978, ao lado de Robert Sinskey, fazermos 

os primeiros implantes de Shearing na América Latina. Essa lente, definitivamente, 

mudou o futuro da implantologia”, relembra Miguel Padilha.

Para contar essa história, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais precisa-

mente, ao início da década de 70.

A cidade era Santos. Um dos mais respeitados médicos brasileiros da época fora 

convidado para palestrar sobre os avanços da cirurgia de catarata na aula magistral de um 

congresso de Oftalmologia. Antes desse momento especial, porém, Cvintal, que voltava de 

sua residência em Nova Iorque, daria uma aula. E o tema escolhido por ele fora o de sua 

primeira experiência com o implante de lentes intraoculares.

Cvintal, médico curitibano que havia se instalado em São Paulo, operara a catarata 

do jogador de meio de campo da primeira seleção brasileira de futebol, formada em 1914. 

Era um senhor já bem idoso, vizinho do Hospital Santa Catarina, na Avenida Paulista, onde 

Cvintal trabalhava. Outros quatro ou cinco casos de implantes de lentes foram relatados na 

mesma apresentação. Segundo ele, todos bem sucedidos o suficiente para devolver aos 

pacientes qualidade de visão e vida normal.

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

Terminados os relatos, uma chuva de críticas. A palestra sobre os avanços da 

cirurgia de catarata, prevista para a sessão posterior, sequer aconteceu. O tempo foi usado 

para rechaçar duramente a apresentação de Cvintal, que foi aconselhado por um outro 

especialista a deixar o auditório.

"Vergonha? Este grande médico está gastando seu tempo de palestra para criticar a 

minha apresentação. Você não percebe a importância disso?"

E assim foi a primeira aula de lentes intraoculares de Tadeu Cvintal no Brasil.

"Você não está com vergonha?”, perguntou o colega, sacudindo seus ombros.

A reação desse grande nome da Oftalmologia - um dos mais respeitados médicos 

da época e da história da especialidade no Brasil - não era exatamente incompreensível. 

Foram justamente os grandes oftalmologistas, ao pioneiramente arriscarem-se no implan-

te de lentes intraoculares, que colecionaram os resultados mais desastrosos proporciona-

dos pela era inicial da tecnologia.

O primeiro implante de lente intraocular foi realizado por Nicholas Harold Ridley, no 

Hospital Saint Thomas, na Inglaterra, em 29 de novembro de 1949. A técnica encantou, por 

exemplo, o professor espanhol Joaquim Barraquer, expoente global da Oftalmologia e, até a 

década de 80, detentor de uma enorme influência sobre os médicos latino-americanos.  Ele fez 

mais de 400 experiências com lentes intraoculares, 

incluindo correção de ametropias em olhos fácicos. 

E, depois, teve que explantar boa parte delas. Em 

1951, as lentes de Ridley chegaram ao Brasil pelas 

mãos do professor Clóvis Paiva. A experiência foi 

parecida com a de Barraquer, só que em menor 

escala. Acredita-se que ele tenha implantado e 

explantado cerca de cinco lentes intraoculares.

Para toda uma geração de oftlamologis-

tas, as lentes intraoculares haviam proporciona-

do imenso prejuízo à saúde de centenas de 

pacientes e representavam uma mancha no 

currículo de seus precursores. A rejeição ao 

tema, portanto, era mais do que contundente,

William Simcoe, oftalmologista americano que trabalhou no 

aperfeiçoamento das lentes e é o criador da técnica 

extracapsular planejada, com Miguel Padilha, num dos 

simpósios internacionais da SBII, na década de 80
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Só que mais de 20 anos haviam se passado. E foram muitos os esforços de modifi-

cações e aperfeiçoamentos. Contabiliza-se, entre 1949 e 1977, mais de 60 mil variações de 

lentes testadas e abandonadas. Cornelius Binkhorst e Fyodorov foram nomes que se 

dedicaram ao aprimoramento do invento de Ridley.

N o  a u g e  d e  s u a 

habilidade cirúrgica, total-

mente dedicado ao aprimora-

mento da técnica da extração 

extracapsular - com resulta-

dos cada vez mais seguros; e  

à frente da revolucionária 

experiência do Banco de 

Olhos, Tadeu Cvintal foi 

construindo uma reputação 

incontestável.

era quase visceral.

Até que em 1977, Steven Shearing, de Las Vegas, desenhou o primeiro modelo 

flexível de câmara posterior com alças, que é o modelo em "J", implantado em 78 no São 

Vicente de Paulo. Associada à 

extração extracapsular da 

catarata, um novo momento 

de  desenvolvimento da 

técnica, definitivamente, 

havia se estabelecido.

As notícias corriam. 

E as que falavam sobre o 

médico paulista do Banco de 

Olhos que estava tendo 

fantásticas experiências com 

lentes intraoculares chega-

ram até o Rio de Janeiro. Panfleto do primeiro curso de faco e lentes ministrado pelo grupo com a presença de 

Sinskey, no São Vicente de Paulo

34 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

"Você que é o Tadeu?"

"Mas só um olho. Por via das dúvidas..."

Um senhor de mais idade acompanhava a conversa. Quando o rapaz foi embora, 

ele se aproximou.

"Não. Gostaria de te convidar 

para uma palestra no Rio de Janeiro".

A palestra não seria sobre as 

lentes, mas sobre a criação de um 

Banco de Olhos. Só que esse episódio 

marcou uma aproximação funda-

mental entre grupos de oftalmologis-

tas que estavam rompendo barreiras 

no Rio de Janeiro e em São Paulo. E 

uma outra característica em comum: 

eles cultivavam relação estreita com 

os Estados Unidos, berço da facoe-

mulsificação e centro de desenvolvi-

mento da implantologia. Lá, a própria organização institucional já estava mais avançada. 

Em 1974, havia sido criada a American Intraocular Implant Society (AIOIS) que, futura-

mente, se tornaria a American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS). 

Padilha, PC, Fatorelli, Pedro Moacyr e Cvintal logo se associaram.

Certa vez, Cvintal estava trabalhando na sala do Banco, junto a uma voluntária, 

enquanto explicava a um rapaz da cidade de Santana no que consistia a doação de olhos. 

Ao final da conversa, o rapaz estava convencido de que deveria doar.

"Sim. Você também quer 

doar os olhos?"

Era Pedro Moacyr. 
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Recorte de notícia veiculada pelo jornal Gazzeta di Italia, mostrando a pioneira 

experiência de Tadeu Cvintal com o Banco de Olhos
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"Você que é o Tadeu?"

"Mas só um olho. Por via das dúvidas..."
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para uma palestra no Rio de Janeiro".
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lentes, mas sobre a criação de um 

Banco de Olhos. Só que esse episódio 

marcou uma aproximação funda-

mental entre grupos de oftalmologis-

tas que estavam rompendo barreiras 

no Rio de Janeiro e em São Paulo. E 

uma outra característica em comum: 

eles cultivavam relação estreita com 

os Estados Unidos, berço da facoe-

mulsificação e centro de desenvolvi-

mento da implantologia. Lá, a própria organização institucional já estava mais avançada. 
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A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

Artigo de Miguel Padilha pela ocasião dos 40 anos do início do implante de lentes intraoculares, publicado em boletim informativo da SBII, no 

ano de 1989

Nos dois blocos, uma ideia geral parecia prevalecer entre os especialistas presen-

tes: a rejeição ao tema da faco e dos implantes. Um deles, a quem até hoje a classe oftalmoló-

gica nutre grande admiração, deixou escapar, em meio às suas críticas, uma frase que ficou 

famosa:

Por um lado, foi um balde de água fria. Por outro, a constatação de que suas práti-

cas não encontravam espaço na estrutura institucional existente encorajou o grupo a reagir 

no rumo de um importante passo.

Foi Pedro Moacyr quem disse aos demais:

Em 26 de julho de 1979, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) organizou 

uma mesa redonda sobre “Atualidades na cirurgia de catarata e do glaucoma”; e ainda um 

outro bloco sobre “Altas aos pacientes operados de catarata e aspectos fundamentais da 

cirurgia: conceito, aperfeiçoamentos e sugestões”. Os paineis reuniram grandes nomes da 

Oftalmologia de São Paulo, Belo Horizonte, Recife, entre outras regiões do Brasil.

A FUNDAÇÃO DA SBII

"Se quisermos dar mais respaldo a nossas ideias e expandir esse conhecimento, 

teremos que fundar uma nova Sociedade.”

As cirurgias com lentes intraoculares e facoemulsificação continuavam em São 

Paulo e no Rio de Janeiro, com experiências isoladas em outros lugares do Brasil. O capixa-

ba Argeo Barbieri Filho comprou o primeiro facoemulsificador fora do estado do Rio. Já o  

gaúcho José Taicher havia estudado na Europa, onde conheceu e aproximou-se de 

Binkhorst. Acabou desenvolvendo grande familiaridade com os implantes e colocou o Rio 

Grande do Sul no mapa de estados brasileiros onde as experiências foram, pioneiramente, 

realizadas.

O grupo do São Vicente de Paulo, naturalmente, se sentiu acuado. Eles sabiam que 

os resultados que vinham alcançando eram promissores. Planejavam expandir aquele 

conhecimento. Dar prosseguimento às cirurgias. Ampliar o alcance dos cursos. Naquele 

dia, as manifestações de respeitados catedráticos e notáveis oftalmologistas invalidaram 

todo o trabalho que vinham desenvolvendo.

Aquela chuva de críticas, portanto, germinou uma semente que foi plantada e

"Implante de cristalino artificial? Nem no olho da minha sogra!”
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A SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMPLANTES INTRA-OCULARES

A ESTRUTURAÇÃO

Em 1981, as aulas teóricas e os wet labs estavam montados no último andar da São 

Marcelo. Nesse ano, pela primeira vez, as cirurgias foram transmitidas, via satélite, do 

Leblon para um dos auditórios do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em Botafogo. De lá, 

dezenas de colegas oftalmologistas tinham a oportunidade de acompanhar os quatro 

brasileiros precursores da faco operando, assim como nomes como Charles Kelman, 

Roberto Zaldivar (Mendoza, Argentina) e Charles Afeman (Baton Rouge, LO, EUA). Nessa 

época, médicos como Abílio Siqueira Fatorelli e Mara Lúcia S. Fontes foram também 

colaboradores efetivos do projeto.

Aos poucos, o sucesso das experiências no São Vicente de Paulo trazia a necessida-

de de ampliação e modernização do atendimento. O grupo adquiriu um aparelho novo e 

passou a operar na Clínica São Marcelo, no Leblon. Os cursos sempre acompanharam o 

crescimento. “Queríamos ensinar. Era preciso que todos aprendessem e não que o conheci-

mento ficasse restrito a poucos”, lembra Miguel Padilha.

cultivada ao longo dos três anos que se seguiram à ocasião. O fruto? Bom, não é difícil 

presumir: nascia ali a ideia de montar a Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares.

A vocação educativa do projeto, uma estrutura mais sólida e moderna, resultados 

científicos que começavam a se revelar incontestáveis e um número cada vez maior de 

oftalmologistas treinados e atuantes na faco e nos implantes eram fatores que fortaleciam a 

ideia da nova entidade. E, em 1981, "o bloco" da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-

oculares "foi pra rua”, ainda que não oficialmente. "Toda semana, sem exceção, nos reunía-

mos na casa do Pedro para consolidar a Sociedade: eu e Mara Fontes. Miguel e Regina 

Padilha. Afonso e Maria Thereza Fatorelli. E Pedro e dona Andreína. Seus filhos também

A tecnologia de transmissão de cirurgias via satélite era uma atração à parte. No 

início da década de 80, a telecomunicação brasileira deu um salto em desenvolvimento. 

Miguel Padilha era amigo do então presidente da Embratel, o Coronel Helvécio Gilson, 

responsável pelas primeiras transmissões de televisão em cores no País, e pelos sistemas de 

telefonia DDD e DDI. O executivo foi um grande entusiasta das transmissões cirúrgicas e 

sua contribuição foi fundamental para que elas acontecessem.

participavam: Guilherme Aguiar, clínico geral; Cláudio, pediatra; e Aluísio, que era enge-

nheiro, mas também estava sempre presente", lembra PC Fontes. Pedro Moacyr, por ser o 

mais velho, foi eleito o primeiro presidente. O estatuto e um modelo do boletim de infor-

mações começaram a ser formatados.

"Curiosamente, não aplicamos ao nome da Sociedade a palavra catarata. Talvez 

porque a ideia fosse reproduzir o modelo da sociedade americana (American Society of 

Intraocular Implants)”, rememora Padilha.

Estruturada com uma máquina de escrever, um telefone, uma secretaria instalada 

na Oftalmoclinica Botafogo, dirigida por médicos com muita vontade política e respalda-

dos por irrefutável verdade científica, em 16 de março de 1982, era fundada oficialmente a 

SBII.

A primeira assembleia foi realizada no dia 15 de abril de 1982.  Na ocasião, foi 

aprovado o estatuto da Sociedade e eleitos os órgãos administrativos: Diretoria, Conselho 

Executivo e Conselho Fiscal.

Um outro personagem cuja contribuição para esta história foi preciosa é João 

Diniz. Assumindo diversas funções administrativas e operacionais, ele auxiliava o secretá-

rio executivo, Orlando Mandarino, assim como os médicos dirigentes. Permaneceu com o 

grupo até o final da gestão de Paulo Cesar Fontes, em 1990.

João e Mandarino trabalharam juntos durante 30 anos, na SBO. Apesar do auxílio

Logomarca da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares, desenvolvida pela premiada artista plástica Malu Fatorelli, filha do fundador da 

instituição
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Miguel Padilha resume o clima da época:

Já João Diniz observa que outras sociedades oftalmológicas foram fundadas quase 

concomitantemente. De fato, elas acabaram não tendo um futuro duradouro. Ele atribui a 

prosperidade da SBII à conduta do grupo fundador.

“Hoje, eu até entendo aquelas primeiras críticas como resultados de muita desin-

formação. Não havia Internet. E o contato científico era maior com a escola europeia, 

havendo, portanto, pouca literatura circulando sobre os temas da faco e dos implantes”.

Tadeu Cvintal faz um balanço do contexto:

"São lembranças de um momento em que se mesclavam ânimo para fazer nascer 

um grande projeto científico e, ao mesmo tempo, a descrença de vários colegas. Um deles 

chegou a comentar que seria mais ‘uma Sociedade sem grande futuro’”.

prestado à SBII, eles nunca se afastaram da sociedade-mãe. Tanto ela como o Conselho  

Brasileiro de Oftalmologia ficaram divididos em relação à nova instituição, mas acabaram 

aceitando sua filiação poucos meses depois.

“A maneira como tudo isso foi conduzido foi espetacular. Eles foram disciplina-

dos, transparentes. Abriram as portas para todos. Ensinaram muitos!  E, acima de tudo, 

eram profissionais respeitadíssimos. De uma ética admirável”.

Paulo Augusto de Arruda Mello (SP)
Miguel Ângelo Padilha (RJ)

Raul Inocente (RJ)

Walton Nosé (SP)

Rubens B. Mattos Júnior (SP)
Suel Abujamra (SP)

Pedro Moacyr de Aguiar (RJ)

Tadeu Cvintal (SP)
Waldir B. Marques (RJ)

Paulo Cesar Fontes (RJ)

José Cikman Taicher (RS)

Mara Lúcia M. Fontes (RJ)
Márcia V. Braga Yazbek (SP)
Maria de Lourdes M. Lessa (RJ)
Mário B. Pereira da Cunha (RJ)

Joviano de Rezende Filho (RJ)

Hamleto Emílio Molinari (SP)
Emir Amin Ghanem (SC)

Helder A. Costa Filho (RJ)

José Guilherme de Carvalho Pecêgo (RJ)

Liane Rezende (RJ)
Luiz Augusto Morizot Leite Filho (RJ)

José Edmar Gonçalves (RS)

1º Secretário: Luiz Augusto Morizot Leite 
Filho

PRIMEIRA DIRETORIA DA SBII

Presidente: Pedro Moacyr de Aguiar
Vice-presidente: Afonso Fatorelli

Tesoureiro: Celso Marra Pereira
Diretor de Cursos: Miguel Ângelo Padilha
Diretor de Publicações: Paulo Augusto de 
Arruda Mello

CONSELHO CONSULTIVO

Cláudio do Carmo Chaves (AM)

CONSELHO FISCAL

José Taicher (RS)

Adalmir Morterá Dantas (RJ)

2º Secretário: José Guilherme de Carvalho 
Pecêgo

Tadeu Cvintal (SP)

Efetivos

Joviano de Rezende Filho (RJ)

Aderbal de Albuquerque Alves (RJ)

Eduardo Príncipe de Oliveira (BA)

Paulo Cesar Silva Fontes (RJ)

Antonio Rangel (CE)

Suplentes
Argeo Barbieri Filho (ES)

Aristides A. Neto (PR)

Celso Marra Pereira (RJ)

Orlando Mandarino
Secretário Executivo

Aderbal de Albuquerque Alves (RJ)

SÓCIOS-FUNDADORES

Afonso Fatorelli (RJ)
Alberto R. Vidaurreta (RJ)

Mario Bonfim (RJ)

Aldemir Morterá Dantas (RJ)

Almir Ghiaroni de A. Silva (RJ)

Maria Lessa (RJ)

Antônio Rangel (CE)

Carlos Augusto Moreira (PR)
Carlos Henrique Bessa (RJ)

Eduardo S. P. de Oliveira (BA)
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Ao longo do ano de 1982, foram publicadas quatro edições do boletim informati-

vo. A última, datada de novembro desse ano, trazia um editorial sobre o simpósio SBII.

Uma das primeiras providências foi criar um boletim informativo para comunicar 

ações, eventos internacionais, posicionamentos e estimular as inscrições dos oftalmologis-

tas no primeiro simpósio com ênfase nas novas técnicas de cirurgia de catarata, que aconte-

ceria no ano seguinte, em 1983.

O primeiro boletim da SBII foi, portanto, publicado em abril de 1982. A primeira 

edição tinha a função de divulgar a Sociedade e repercutir sua fundação não apenas entre 

os associados, mas em meio a toda a classe oftalmológica.  A ideia inicial fora então distri-

buir o veículo a quantos oftalmologistas fosse possível. Só mais tarde, o boletim passaria a 

ser uma ferramenta restrita aos sócios.

O conteúdo da edição 1 incluía os resultados da primeira Assembleia Geral e trazia 

os nomes da diretoria recém-eleita.

O PRIMEIRO BOLETIM

Com 34 sócios-fundadores, a SBII saíra do plano das ideias e se consolidara como 

instituição. Era o momento dos dirigentes colocarem a “mão na massa” e engajar em suas 

atividades os associados,  que vinham do Rio e de São Paulo, em maioria, mas também de 

outros estados, como Ceará, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
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“Muitos voltaram do nosso primeiro encontro encantados com nossa hospitalida-

de e os cenários da nossa cidade. E a Sociedade deve muito a Sinskey que, entre outras 

coisas, nunca deixou de estar presente, ao nosso lado, e participou ativamente de todos os 

primeiros encontros”. 

Outros personagens foram fundamentais para o início da SBII e o sucesso de seu 

primeiro simpósio. Um deles é certamente José Roberto Alegre, o primeiro representante 

das lentes intraoculares no Brasil. Na época, ele era diretor comercial da  

Johnson&Johnson, que comercializava as lentes IOLAB.

"Recebi um telefonema dos médicos do Rio de Janeiro. Eles me disseram que 

haviam fundado a Sociedade e precisavam de apoio para o primeiro congresso, que tam-

bém aconteceria no Rio.  Muitos achavam que era uma Sociedade meio fora de contexto. 

Mas nós, da JJ, achávamos que realmente era necessária uma Sociedade específica para 

defender os implantes e as novas técnicas da cirurgia de catarata. A Oftalmologia é movida

Cheio portanto de "celebridades" mundiais da Oftalmologia e em parceria com o 

International Intraocular Implant Club, o I Simpósio de Cirurgia e Implantes Intraoculares 

da SBII foi realizado entre os dias 24 e 27 de agosto de 1983, no Hotel Rio Palace, no Rio de 

Janeiro.

A narrativa de Miguel Padilha mostra como a recém-fundada SBII, rapidamente, 

conseguiu trazer nomes estratégicos ao Brasil, um fato crucial para a consolidação e credi-

bilidade dos eventos que se seguiram. Esses, por sinal, continuaram contando com as 

ilustres participações:

Wet lab com lentes IOLAB, durante o I Simpósio Internacional

“Em 1982, Pedro me designou para ir até os Estados Unidos buscar apoio para 

realizarmos o primeiro simpósio da SBII. Fui, como tantas vezes antes, a Santa Mônica, 

assistir às cirurgias de Robert Sinskey. Ele me convidou para jantar e, durante a ocasião, eu 

falei sobre as dificuldades de fazer contato com as super estrelas internacionais da 

Oftalmologia. Nossa ideia era levá-las ao Brasil. Lembro-me que ele pegou um guardana-

po de papel, uma caneta e perguntou:

Incrédulo, respondi: Kelman, Arno�, Jaffe, Aaron Rosa, Blumenthal, Simcoe, ele 

próprio, e tantos outros.

‘Estarão todos lá’”.

‘Quem você quer levar ao Rio?’

Ele anotou tudo. Quando estávamos no final do jantar, já na sobremesa, ele disse:

Depoimento dado por Miguel Padilha

O PRIMEIRO SIMPÓSIO

I Simpósio Internacional da SBII. Da esquerda para a direita: R. Sinskey, C.Kelman, M. Padilha, W. Simcoe, K. Jacobi, R. Drews e H. Clayman
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Ao final, o simpósio contabilizou 500 inscritos. A ideia inicial era realizar outras 

edições, de dois em dois anos.

O grande homenageado do evento - como não poderia deixar de ser - foi Robert 

Sinskey. E Robert Drews, na época à frente do International Intraocular Implant Club, foi o 

Presidente de Honra.

Além deles, foram ainda convidados os professores Daniele Aron-Rosa, Henry 

Cleyman, Hugo Nano, Karl Jacobi, Norman Jaffe, Charles Kelman, Douglas Koch, Manus 

Kraff, Enrique Malbran, Roberto Abdala Moura, William Simcoe, Jan Worst.

Na grade científica, não faltavam aulas de introdução às novas técnicas cirúrgicas: 

faco e implantes. A comissão organizadora foi composta por Pedro Moacyr de Aguiar, 

Afonso Fatorelli, Celso Marra, Miguel Ângelo Padilha, Joviano de Rezende e Liane de 

Rezende.

Outra pessoa que foi de 

fundamental importância nessa 

articulação inicial da Sociedade recém-

fundada com personagens internacio-

nais é Regina Padilha. Educada nos 

Estados Unidos, seu inglês fluente e 

cultura norte-americana encantavam 

os estrangeiros, muitos deles vindos 

dos Estados Unidos. "Ela nos ajudou 

em diversos momentos, durante anos. 

Lembro-me, quando eu fui presidente, 

de como Regina nos auxiliou, não 

apenas tendo ideias mas fazendo 

contatos com o exterior", destacou 

Paulo Cesar Fontes.

Alegre nunca deixou de ser parceiro dos eventos da Sociedade. Mas a marca a qual 

representava mudou ao longo dos anos. Em 85, a J&J chegou a montar uma fábrica própria 

de lentes intraoculares. Mas, em 89, 

resolveu deixar esse mercado. Alegre 

então abriu sua própria empresa: a 

Vistatek.

a novidades e a tecnologia. O apoio a novos speakers e desenvolvedores sempre foi o 

interesse das empresas que trabalham com isso. Fora as amizades que você acaba fazendo!"

A resposta de José Roberto Alegre ao grupo foi, portanto, um redondo "sim". Não 

só ao primeiro, como ao segundo, depois ao terceiro simpósio.

"Nós ajudamos a trazer médicos como Sinskey, Simcoe, Kelman. Fazíamos ainda 

uma sessão de queijos e vinhos. Como achávamos que no Rio não tinha aquele pão italiano 

crocante, despachávamos o pão de São Paulo via ponte aérea".

Além da Johnson&Johnson, 

o I Simpósio recebeu o apoio da Varig 

e da Embratur.
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As múltiplas incisões, com resultados aquém do esperado, e os casos de descom-

pensação corneana, registrados em 80% dos pacientes após dez anos de cirurgia, interrom-

peram os trabalhos de Sato, assim como as pesquisas sobre ceratotomia radial.  

Novos registros na literatura médica não apareceram até o início da década de 70. 
7

Mas foi o trabalho de Sato, entre outros , que inspiraram o professor russo Svyatoslav 

Fyodorov a compreender a mudança refracional na córnea, observada após um traumatis-

mo em que incisões acidentais reduziram significativamente a miopia do paciente. O 

médico russo, concluiu, no entanto, que a alta incidência de descompensação corneana da 

experiência japonesa decorria das incisões na face 

endotelial. Nascia, a partir desse episódio, a ceratoto-

mia radial anterior, a primeira cirurgia refrativa da 

história da Oftalmologia aceita universalmente.

Há registros que comprovam que as primeiras tentativas de mudar a curvatura 

corneana através de intervenção cirúrgica remontam ao século XIX. A ceratotomia radial é 

uma dessas ousadas incursões e aparece na história da Oftalmologia um pouco depois. 

Mais precisamente no ano de 1953, quando o médico japonês T. Sato publicou seus estudos 

sobre cirurgias incisionais, iniciados em 1939, a princípio, com o objetivo de corrigir o 
6ceratocone. Depois, o astigmatismo e, enfim, a miopia idiopática . 

A CERATOTOMIA RADIAL

Do aprimoramento, veio a divulgação. Da 

divulgação, veio a expansão. Em 1978, a técnica 

chega aos Estados Unidos, através do professor 

norte-americano de origem russa, Leo Bores, da 

Flórida, que estagiou em Moscou com o Professor 

Svyatoslav Fyodorov. Até essa época, a RK (radial 

keratotomy) ainda era executada através de uma 

lâmina de aço (“Gile�e”), fixada por um dispositivo 

chamado no Brasil de “porta-Gile�e”. O comprimen-

to da lâmina era controlado manualmente. Utilizava-

se a paquimetria óptica para medir a espessura da

7. AMBRÓSIO JR., Renato. CREMA, Armando. Tratado Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Rio de Janeiro. Cultura Médica, 2014.

6. GUIMARÃES, Ricardo. ANDRADE, Carlúcio. AMBRÓSIO, Renato. Cirurgia Refrativa. Rio de Janeiro. Pirâmide, 1987.

Svyatoslav Nikolayevich Fyodorov (1927 – 2000) foi 

um oftalmologista russo, político, professor e um dos 

mais importantes precursores da cirurgia refrativa  

no mundo. Desenvolveu outros trabalhos que mar-

caram a história da Oftalmologia, como o aprimo-

ramento das lentes intraoculares na década de 70
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Entre os oftalmologistas que frequentaram os cursos do grupo pioneiro da 

faco, estavam Carlúcio Andrade, Renato Ambrósio, Marcello Martins Ferreira, Luiz 

Morizot Leite Filho e Armando Guedes. A técnica era revolucionária e inspirou esses 

médicos a formarem um novo grupo de cirurgiões especializados. Esbarravam, 

porém, na dificuldade financeira de adquirir o "aparelho" - como se referiam ao 

facoemulsificador numa época em que a Oftalmologia quase não contava com o 

auxílio de máquinas.

Vera Ambrósio, oftalmologista e esposa de Renato, conta como o grupo se 

formou: ”Renato trabalhava na clínica de Marcello Martins Ferreira. Carlúcio 

Andrade já tinha vindo de Goiânia e havia se aproximado de nós, através da convivên-

cia no Hospital das Ciências Médicas. Já existia o movimento da faco no Rio. E eles 

falavam em fazer um grupo. Compramos, com muita dificuldade, um facoemulsifica-

dor, que acabou não tendo o uso esperado”.

“Influenciado pela experiência de Leo Bores, que aprendeu a 

técnica diretamente com Fyodorov, em 1980, eu fui até os 

Estados Unidos fazer um curso de ceratotomia radial. Ao 

tomar conhecimento, o grande cirurgião de catarata 

Norman Jaffe me aconselhou: ‘Pegue o primeiro avião e volte 

para o Brasil'. Acabei ficando. Mas não fiz o curso. Fui 

assistir a algumas cirurgias de catarata”.

Mas, para outros, se a década de 70 havia sido da implantologia, a década de 

80 seria da cirurgia refrativa.

O "APARELHO"

Para alguns, a descoberta não passava de uma “aventura”. Os mais resistentes 

chamavam de “irresponsabilidade”. Miguel Padilha conta um episódio que repre-

senta o clima na época.

8córnea e realizava-se cerca de 16 a 32  incisões, dependendo do grau a ser corrigido. 

8. Não demorou muito para que os oftalmologistas concluíssem que a técnica não servia para corrigir altos graus. E que um grande número de incisões era imprevisível e 

arriscado.

Ela era a única oftalmologista mulher da sala de aula e fez algumas amizades 

importantes como, por exemplo, com as representantes (também mulheres) de uma 

empresa de materiais cirúrgicos. Da Califórnia, o casal seguiu para Nova Iorque e para 

Miami, onde convidou Harold Sawelson e Leo Bores para ministrar um curso, no Rio: 

"Fomos os intermediários de Carlúcio e Marcello, pois éramos mais jovens. Fizemos o 

curso. Trouxemos o material cirúrgico. E entregamos as passagens aos americanos".

A  m o b i l i z a ç ã o 

desse grupo de cirurgiões 

acabou, por fim, não sendo 

em torno da faco. Mas a 

aproximação prosperou e 

tomou a direção de mais 

uma experiência precursora 

na Oftalmologia praticada 

na cidade do Rio de Janeiro 

e no Brasil. A essa altura, 

Carlúcio Andrade havia 

viajado para os Estados 

Unidos, quando ouviu falar 

pela primeira vez da cerato-

tomia radial. Ao voltar, ele 

disse a Renato e a Vera 

Ambrósio: “Não pude ficar para fazer o curso, pois estava já há muito tempo viajando. Mas 

vocês dois têm que ir”.

E eles foram.

“Foi estranhíssimo. O nome da cidade era Santa Fé, no meio do deserto da 

Califórnia. Por um lado, era linda. Por outro, era um ambiente meio faroeste. Às vezes, 

lembrava um cemitério. Eu pensei: mas que lugar para se ensinar uma super tecnologia… 

Fizemos então o curso. E foi espetacular!”, relembra Vera.

Renato Ambrósio, em frente ao local de seu primeiro curso de ceratotomia radial, na pequena 

cidade de Santa Fé, na Califórnia, no início da década de 80
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Renato Ambrósio, em frente ao local de seu primeiro curso de ceratotomia radial, na pequena 

cidade de Santa Fé, na Califórnia, no início da década de 80
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Esse foi o meu primeiro diálogo com meu grande amigo Renato Ambrósio. E 

aquelas eram as primeiras cirurgias refrativas realizadas no Brasil pelos americanos Leo 

Bores e Sawelson, as quais, sem querer, eu tive o privilégio de assistir.”

Canrobert de Oliveira

‘Quem é você?’

‘O curso é amanhã. Hoje, iremos apenas assistir a algumas cirurgias’.

A CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ

“Num certo dia de 1981, eu estava 

pensando muito sobre a possibilidade de 

surgir uma cirurgia que pudesse corrigir grau. 

E eis que sou surpreendido por um telegrama 

vindo do Rio de Janeiro: médicos americanos 

iriam ministrar o primeiro curso de ceratoto-

mia radial, na Casa de Saúde São José. Não 

pude acreditar no que estava lendo. As vagas 

seriam reservadas a quem efetivasse o paga-

mento. Mandei meu cheque no mesmo dia. O 

curso aconteceria numa segunda-feira. 

Cheguei ao Rio num domingo e fui direto ao 

hospital, apenas para conhecer o local. Mais 

uma supresa: a recepcionista me disse que 'o 

grupo do curso já havia subido para o centro 

cirúrgico’. Não entendi nada! Será que havia 

me programado para o dia errado e, sem querer, a ansiedade em conhecer logo o local me 

levou ao curso no dia correto? Vesti a roupa e entrei no centro cirúrgico. Quando notaram 

minha presença, me perguntaram:

‘Eu sou o Canrobert, de Brasília. Mas achei que o curso fosse amanhã!’

54 A SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA REFRATIVA 55

Esta provavelmente é a primeira reportagem sobre a nova cirurgia de 

miopia, no Brasil. Ela foi veiculada pelo jornal O Estado de Minas, entre 

1979 e 1980. Em 1979, Homero Gusmão foi à Rússia. Na ocasião, ele teve 

a oportunidade de conhecer o professor Fyodorov, com quem acabou 

estagiando por 17 dias. Gusmão acompanhou o trabalho em ceratotomia 

radial e, quando voltou a Minas Gerais, apresentou ao Instituto Hilton 

Rocha os detalhes sobre a técnica, assim como a possibilidade de compra 

de todo o instrumental desenvolvido por Fyodorov. Mas a posição do 

serviço, de acordo com a reportagem, foi a de esperar pelo aperfeiçoamento 

da técnica até que ela garantisse um menor número de complicações.
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Os cursos prosperaram. Ganharam frequência. E adeptos. A notícia das incisões 

radiais na São José se espalhou e - assim como a faco no São Vicente de Paulo - fez do Rio de 

Janeiro o epicentro de mais uma transformação da Oftalmologia brasileira (e mundial).

A “inimaginável" correção de miopia via cirurgia impressionava pacientes e cativa-

va médicos Brasil afora que, entusiasmados, iam para o Rio ver, aprender e se aprimorar. De 

Brasília, veio Canrobert de Oliveira. De São Paulo, Carlos França Rangel. De Santos, Márcio 

Kuchenbuck. De Minas Gerais, Ricardo Guimarães e Carlos Heler Diniz. Dentre outros que 

tanto deixaram sua impressão digital na disseminação e desenvolvimento da técnica quan-

to assinaram, ao longo dos anos que se seguiram, a criação de uma nova instituição.

Os médicos americanos vieram ensinar o procedimento em detalhes. "Na época, 

era especialmente difícil, por exemplo, fazer os cálculos. Para adquirir prática e reconheci-

mento em torno dos resultados, durante um tempo, o grupo realizou o procedimento de 

graça. Eu mesma coloquei umas dez amigas para operar”, lembra Vera.

O primeiro curso de ceratotomia radial em solo brasileiro foi realizado, portanto, 

em 1981, na Casa de Saúde São José, sob organização dos oftalmologistas Carlúcio Andrade, 

Marcello Martins Ferreira, Renato Ambrósio, Armando Guedes e Luiz Morizot Leite Filho, 

considerados os precursores da cirurgia refrativa no Brasil.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Grupo introdutor da cirurgia refrativa no Brasil. Da esquerda para a direita: Carlúcio Andrade, Marcello Martins Ferreira, Harold Sawelson, Leo 

Bores, Luiz Morizot, Renato Ambrósio, Armando Guedes, Ruy Moura e Alberto Orgler

Esta nota foi chamada de capa do Jornal do Brasil no dia 28 de abril de 1981. Note que o jornal fala do médico 

americano "Leo Sawelson", quando, na verdade, eram dois médicos americanos, Leo Bores e Harold Sawelson. A 

reportagem também traz o nome de uma das primeiras pacientes operadas de miopia no Brasil
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Nesse contexto, surgia mais um problema: a prática abusiva da cirurgia por alguns 

grupos de oftalmologistas que, sem orientação ou perícia necessárias, arriscavam-se em 

um número exagerado de incisões na tentativa de corrigir altos graus.

A mudança de posicionamento 

da Academia Americana foi importan-

te. Mas ainda assim muitos organismos 

de peso mundo afora continuavam a 

encarar a RK com o descrédito de ser 

considerada “experimental”. Dessa 

maneira, dois grandes movimentos 

mundiais se estabeleciam paralelamen-

te: a resistência de grandes entidades e 

lideranças da classe - de maneira ainda 

mais violenta que no caso da faco e dos 

implantes; e a corrida de médicos, advindos especialmente dos serviços privados, para 

desenvolverem estudos que dessem embasamento científico à técnica, um pouco mais 

estabelecida, mas ainda carimbada pelo selo de ter sido descoberta "por um acidente”.

Portanto, assim como para o 

grupo pioneiro dos implantes e da 

faco, para os precursores da radial, 

também era necessário expandir o 

conhecimento; corroborar o movi-

mento mundial de defesa científica 

da cirurgia; e proteger a técnica e os 

pacientes de condutas médicas 

precipitadas.

A formação de uma Socie-

dade Brasileira de Cirurgia Refrativa 

era, portanto, inevitável.

RESISTÊNCIASO ESTUDO PERK

Médicos americanos, a maioria de clínicas privadas, começaram a realizar pesqui-

sas em busca de substância científica para a nova técnica. Nesse contexto, um grupo de 

estudos formado no National Eye Institute e comandado por George Waring III teve papel 

primordial, ao conduzir o chamado Estudo PERK (Prospective Evaluation of Radial 

Keratotomy).

O estudo PERK começou oficialmente em abril de 1981 e foi concluído em outubro 

de 1983. Em entrevista ao jornal institucional da já formada SBCR, em 1986, George Waring 

III descreve a mudança de posicionamento dos tomadores de decisão da época.

Em 1980, já haviam sido realizadas mais de mil ceratotomias radiais nos Estados 

Unidos. Em julho desse mesmo ano, a Academia Americana de Oftalmologia se posicio-

nou sobre a técnica, classificando-a como experimental e afirmando que "ela deveria ser 
9

objeto de estudos adicionais antes de sua adoção generalizada” .

"(…) no final de 1983, a Academia Americana afirmou que a 

RK era um procedimento investigativo ou de pesquisa. De 

maneira similar, várias companhias de seguro determinaram 

nos últimos anos que a RK é aceitável para reembolso em apólice 

de seguro. Os resultados dos estudos de RK que têm sido feitos 

desde 1980, incluindo o PERK, mostram que, em circunstân-

cias apropriadas, para pacientes qualificados, a RK é eficaz na 
10

redução da miopia” .

O fato é que, no início da década de 80, o interesse dos médicos americanos pela 

radial levou um desenvolvimento especialmente tecnológico à cirurgia. As lâminas de 

barbear haviam dado lugar ao bisturi de diamante. O paquímetro mecânico ao paquímetro 

ultrassônico. As incisões tornavam-se mais regulares. A cirurgia ganhava precisão e 

previsibilidade.

9. Trecho retirado de reportagem veiculada no primeiro boletim da SBCR, em janeiro de 1986.

10. Trecho da entrevista publicada no primeiro jornal da SBCR, em janeiro de 1986.

Renato Ambrósio e Carlúcio Andrade nas primeiras experiências com 

ceratotomia radial no Brasil

Renato e Vera Ambrósio em viagem à Rússia para se aprimorar na técnica da 

ceratotomia radial diretamente com Fyodorov
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Até então, cirurgia refrativa se referia, na prática, à ceratotomia radial. E mesmo 

com os avanços da técnica depois da chegada aos Estados Unidos e com a publicação dos 

resultados do Estudo PERK, o clima era de uma hostilidade sem precedentes aos oftalmo-

logistas que investiam nas incisões. “Se, durante uma conversa, você mencionasse que 

fazia cirurgia refrativa, o tratamento automaticamente passava a ser a discriminação”, 

conta Ricardo Guimarães. “Era praticamente uma blasfêmia dizer que operava miopia”, 

relembra Carlos França Rangel.

“Não os ouvia nunca falar em 'cirurgia refrativa'. Sempre em 'ceratotomia radial'”.

A FUNDAÇÃO DA SBCR

As lideranças da área da 

refrativa, no entanto, sabiam que 

boa parte dessa oposição era 

consequência do que se identificou 

como uma certa leviandade na 

maneira, digamos, arrojada com 

que alguns grupos de oftalmolo-

gistas conduziram as cirurgias. Um 

dos eixos de atuação da Sociedade 

que se formava era, portanto, 

disseminar o conhecimento correto 

e promover a padronização das 

condutas.

Esse depoimento é de Renato Ambrósio Júnior. As reuniões de fundação da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa aconteciam em sua casa, na Avenida Epitácio 

Pessoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. A lembrança de sua adolescência diz muito sobre o que 

seu pai, Renato Ambrósio, e os demais fundadores da SBCR enfrentaram para conseguir 

tirar a instituição do papel.

Em 21 de abril de 1984, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia emitiu sua primeira 

nota oficial sobre a cirurgia, situando-a em fase experimental "com limitações e complica-

ções comprovadas”.

Reportagem com Flávio Rezende no jornal institucional da época sobre um dos 

fantasmas de quem fazia cirurgia refrativa: a hipercorreção

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Editorial publicado na primeira edição do jornal da SBCR, em janeiro de 1986, exatamente um ano após a fundação oficial
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Editorial publicado na primeira edição do jornal da SBCR, em janeiro de 1986, exatamente um ano após a fundação oficial
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Ainda no ano de 1984, os cirurgiões brasileiros fizeram uma viagem para um 

congresso na Rússia, onde se aprimorariam na RK diretamente com Fyodorov. Carlos 

França Rangel relembra essa ocasião:

“Quando eu comecei a fazer a cirurgia, em 1984, já se conhecia muitos dos limites de 

segurança. Porém, os exageros foram tão mal interpretados, soaram de maneira tão negativa 

aos olhos da comunidade oftalmológica, que geraram uma 'sensação' de irresponsabilidade 

generalizada entre os mais conservadores. Eu, por exemplo, operava com quatro ou oito 

incisões radiais.  Mas havia médicos que chegavam a 32, extraexperimentalmente, efetiva-

mente como tratamento. Muito fora do propósito de correção”, observa Carlos Heler Diniz.

Ricardo Guimarães, que veio a ser um dos grande nomes do mundo em cirurgia 

refrativa, conta a sua experiência. “Quando comecei, eu já usava o bisturi de diamante. Mas, 

como era um instrumento caríssimo, muitos médicos continuavam a usar ‘Gile�e’. E, sem 

treinamento, fizeram os maiores absurdos…”. O bisturi de diamante de fato era tão caro que 

Carlos França Rangel relata que, para adquiri-lo, teve que vender um terreno. “Era isso ou 

não fazer a cirurgia…”.

“Se falar em operar miopia era quase uma blasfêmia, imagine dizer que iríamos 

aprender sobre a cirurgia na Rússia, na época da União Soviética? Era o mesmo que dizer 

que iríamos à Lua arranjar uma pílula para curar apendicite. Mas, embalados pelos bons 

resultados de nossas experiências, nós fomos. Foram três horas de entrevista na imigração 

da Cortina de Ferro; porções de caviar servidas ininterruptamente e, na volta, centenas e 

centenas de oftalmologistas que se tornaram declaradamente nossos 'inimigos', pois seus 

pacientes nos procuravam e nós fazíamos o inimaginável: livrá-los dos óculos”.

Quando perguntado sobre suas lembranças do que se passava em sua casa, na 

época, Renato Ambrósio Júnior disse ainda que era especialmente marcante "o quanto eles 

estavam unidos em torno da formação da Sociedade”. Esse é um depoimento comum a 

quem conviveu com o grupo fundador. “Eles eram pessoas absolutamente seguras, apesar 

das críticas”, diz Rangel.

Em 20 de Janeiro de 1985, a SBCR foi oficialmente fundada e legalizada. Poucos 

meses depois, foi admitida por unanimidade como filiada à Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia. Carlúcio Andrade foi o primeiro presidente e liderou a instituição por dois 

mandatos seguidos.

ATUAÇÃO

Os cursos agora prosseguiam com mais consistência e legitimidade. Tinham a 

chancela de uma associação e ganhavam adeptos. Entre os dias 18 e 20 de outubro de 1985, 

a SBCR reuniu oftalmologistas de 14 estados no Instituto Benjamin Constant, no Rio de 

Janeiro, para ouvir 28 especialistas em ceratotomia radial. Inicialmente, o curso dispunha 

de 226 vagas, que foram multiplicadas para atender os 335 inscritos. Diante da falta de 

espaço, os organizadores foram obrigados a encerrar as inscrições.
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Os dirigentes ensinavam a cirurgia na prática, contavam seu histórico, discutiam 

suas perspectivas futuras, acompanhavam as novidades que surgiam e se posicionavam. 

Foi o que aconteceu quando oftalmologistas brasileiros que frequentavam congressos e 

serviços do exterior tentaram trazer ao País a cirurgia hexagonal para a correção de hiper-

metropia, realizada especialmente no México.  “A Sociedade mostrava em todos os cursos 

e simpósios que a hexagonal não era uma cirurgia com capacidade de bons resultados”, 

conta Carlos Heler. Poucos oftalmologistas persistiram com a técnica.

As parcerias com outras entida-

des ajudavam as aulas a ultrapassarem as 

fronteiras do estado do Rio. Um exemplo 

foi a aproximação da SBCR com o Núcleo 

de Diagnose e Microcirurgia Ocular, que 

possibilitou ao ensino oficial sobre 

cirurgia refrativa chegar a Belo Horizonte. 

O primeiro curso resultante dessa parceria 

aconteceu nos dias 15 e 16 de novembro 

de 1985. Outras instituições mandaram 

seus representantes, como a Associação 

Médica de Minas Gerais e o Instituto de 

Pesquisa do COMG. As aulas teóricas e 

práticas contaram com Canrobert de Oliveira, de Brasília; Ricardo Guimarães e Rui Marinho, 

de Belo Horizonte; e Claúdio Junchen, de Porto Alegre, que falou sobre ceratomileusis.

Os cursos na Casa de Saúde São José 

também prosseguiam. Os anúncios, agora, 

vinham com uma chamada que demonstrava 

notoriedade: “Uma semana com o grupo intro-

dutor da cirurgia refrativa no Brasil”. A essa 

altura, eles já eram assim reconhecidos. Em 

novembro de 1987, foi agendado o Primeiro 

Simpósio Internacional de Ceratotomia Radial 

da SBCR, no Rio de Janeiro.

Matéria publicada na edição do jornal SBCR, em janeiro de 1986

Conclusão publicada em reportagem sobre os destaques do 

congresso da Academia Americana de Oftalmologia, 

realizado entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro de 

1985, em São Francisco, Califórnia. O oftalmologista 

brasileiro Cláudio Chaves, de Manaus, esteve no evento e 

fez uma síntese dos acontecimentos, publicada na edição de 

janeiro de 1986 do jornal da SBCR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Anúncios de cursos chancelados pelo 

nome da Sociedade criada
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Flávio Rezende”.

Rubens Belfort

Newton Kara José

Em dezembro de 85, o Conselho emitiu uma nota oficial com parecer favorável à 

cirurgia, passando a considerá-la um método válido para correção da refração visual. A 

circular foi assinada por uma comissão nomeada pela diretoria da entidade para avaliar 

sua posição oficial sobre a ceratotomia radial. Sob coordenação do professor Hilton Rocha, 

a comissão era composta pelos oftalmologistas Newton Kara José, Rubens Belfort e Flávio 

Rezende.

"O CBO, considerando os contínuos progressos da ceratotomia radial e a experiên-

cia acumulada em diferentes países, inclusive no Brasil, comunica que o conselho delibera-

tivo, reunido em 07.12.85, em São Paulo, passa a considerar a cirurgia de miopia como:

Antes do I Simpósio, em janeiro, um ano após a fundação da Sociedade, foi publi-

cada a primeira edição do jornal da SBCR. A manchete principal do veículo de 12 páginas 

anunciava o que poderia ser uma fase de maior deferência à radial e aos cirurgiões que a 

executavam: “Cirurgia Refrativa aceita pelo CBO”.

• Uma alternativa para a correção de certos defeitos de refração;

• Os resultados ressaltam a necessidade da cirurgia ser praticada por cirurgiões 

habilitados e com equipamentos dentro das exigências técnicas;

O JORNAL DA SBCR

• A cirurgia da miopia, por sua característica de motivação dos pacientes, se presta 

sobremaneira a publicações imoderadas, tendenciosas e não éticas nos meios de divulga-

ção. Ressalta, assim, deva ser a discussão do tema apenas de acordo com o Código de Ética, 

dentro da classe médica, de forma a não se criarem expectativas irrealísticas na população;

• Os pacientes, sim, devem receber de seu oftalmologista informações sobre a 

técnica, suas possibilidades, eventuais complicações, vantagens e desvantagens para seu 

devido julgamento;

• O CBO continua, de acordo com seus deveres estatutários, a denunciar perante 

os conselhos regionais de Medicina os infratores do Código de Ética Médica.

Hilton Rocha

Capa da primeira edição do Jornal da SBCR
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Trechos do livro Cirurgia Refrativa, assinado por Ricardo Guimarães, Renato 

Ambrósio e Carlúcio Andrade.

".Nestes últimos anos, acumulamos 

uma considerável experiência e 

conseguimos identificar grande 

parte dos problemas e imperfeições 

de várias técnicas utilizadas, como 

fazer e não fazer. Neste estágio, é 

necessário refinar ainda mais as 

técnicas atuais, e as indicações e 

contraindicações, buscando 

soluções para os problemas 

identificados".

".Como em todas as técnicas 

revolucionárias, depois de enfrentar 

certo descrédito, a CR foi incorporada 

ao arsenal do oftalmologista com uma 

rapidez impressionante. Da mesma 

maneira que o implante de câmara 

posterior na cirurgia de catarata, a 

cirurgia incisional ampliou as 

perspectivas da cirurgia refrativa. 

(…) Chegamos provavelmente a um 

novo plateau em CR”.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

A essa altura, o grupo que se engajara na consolidação da radial havia se reconfi-

gurado. Renato e Carlúcio abraçaram mais a SBCR que os demais - Armando Guedes, 

Marcello Martins Ferreira e Luiz Morizot Leite Filho não se familiarizaram com a ideia de 

assumirem a presidência da instituição.

Em 1987, Carlúcio, Renato e Ricardo tiveram a iniciativa de escrever um livro, a 

princípio, uma espécie de manual sobre a ceratotomia incisional. A ideia original evoluiu 

para um texto mais abrangente que reunia especialistas do Brasil, EUA e México, com 

aspectos teóricos e práticos.

Por outro lado, outros médicos aproximavam-se cada vez mais. Ricardo 

Guimarães e Canrobert de Oliveira não apenas se envolveram institucionalmente como se 

dedicaram a pesquisas e ao desenvolvimento da técnica. Reconhecido por sua habilidade 

cirúrgica e brilhantismo científico, Ricardo Guimarães ganhou o status de porta-voz do 

grupo.

Um dos mais jovens do grupo, 

Carlos Heler Diniz, que esteve nos primei-

ros simpósios de catarata e nos cursos da 

São José, também conquistara uma posi-

ção entre as lideranças, iniciando, nesse 

momento, uma trajetória de dedicação, 

tutela e serviço à Sociedade de Refrativa (e 

depois à de Catarata) que perdura há mais 

de três décadas. Oftalmologista de Santos, 

Márcio Kuckenbuck participou da funda-

ção, acompanhou o grupo à Rússia, mas depois acabou se afastando.

Da mesma maneira,  Carlos 

França Rangel foi introduzido ao time, 

assinando um notório pioneirismo na 

realização da radial na cidade de São 

Paulo.

NOVOS RUMOS

Carlúcio Andrade, Ricardo Guimarães e Melania Andrade, esposa 

de Carlúcio
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grupo.

Um dos mais jovens do grupo, 

Carlos Heler Diniz, que esteve nos primei-

ros simpósios de catarata e nos cursos da 

São José, também conquistara uma posi-

ção entre as lideranças, iniciando, nesse 

momento, uma trajetória de dedicação, 

tutela e serviço à Sociedade de Refrativa (e 

depois à de Catarata) que perdura há mais 

de três décadas. Oftalmologista de Santos, 

Márcio Kuckenbuck participou da funda-

ção, acompanhou o grupo à Rússia, mas depois acabou se afastando.

Da mesma maneira,  Carlos 

França Rangel foi introduzido ao time, 

assinando um notório pioneirismo na 

realização da radial na cidade de São 

Paulo.

NOVOS RUMOS

Carlúcio Andrade, Ricardo Guimarães e Melania Andrade, esposa 

de Carlúcio
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A EXPANSÃO

Em 1984, a SBII já contava com 134 sócios de todo o Brasil. Estava inscrita no 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tinha seus estatutos registrados, havia expedido diplo-

mas a seus associados, organizado três cursos internacionais. Seus dirigentes passaram a 

atender convites de palestras em outros eventos, inclusive de outros estados. E o I 

Simpósio Internacional atingira a marca dos 500 inscritos, um número bem considerável 

para a época. “Percebemos que o simpósio deu resultado. A partir daí, dos quatro finais de 

semana do mês, em três eu estava viajando para palestrar sobre as técnicas da catarata. Ia 

de Porto Alegre a Manaus de uma semana para outra”, lembra Paulo Cesar Fontes.

Esta é a lista de sócios da SBII em 1984. Nela, estão os cirurgiões precursores da refrativa: Carlúcio Andrade, Armando Guedes, Renato Ambrósio, 

Marcello Martins Ferreira e Luiz Morizot Leite Filho - que ocupava a função de 1º Secretário. Estão também médicos que viriam a cultivar relação 

estreita e colaborativa com as Sociedades de Catarata e Refrativa nos anos que se seguiram, como Emir Amin Ghanem, Flávio Rezende Dias, Mara 

Lúcia M. Fontes, Marcelo C. Ventura, Ricardo Guimarães, Suel Abujamra, Waldir Portellinha, Walton Nosé, entre inúmeros outros
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A dificuldade não 

era só encontrar médicos 

brasileiros com respaldo 

científico para escrever 

sobre faco e/ou lentes.  O 

grupo, sempre muito 

unido, tinha um segundo 

d e s a fi o  i m p o r t a n t e : 

viabilizar o II Simpósio da 

Sociedade de Implantes 

Intra-oculares, já sob 

presidência de Afonso 

Fatorelli.  Os 500 inscritos 

do I Simpósio surpreen-

deram os organizadores 

quando considerado que as expectativas em torno da quantidade de oftalmologistas 

interessados naqueles temas eram modestas. Mas, comparada aos congressos das socieda-

des já consolidadas, essa era uma audiência ainda pequena, o que gerava dificuldade para 

atrair patrocinadores, conforme relata Paulo Cesar Fontes: “Os custos maiores eram o 

espaço e as passagens dos convidados internacionais. Eu e Padilha engatamos em incur-

sões ao hotel Century Plaza, em Los Angeles, onde eram realizados os congressos da 

sociedade americana, e onde os laboratórios faziam eventos sobre lentes intraoculares. 

Íamos para fazer os contatos e angariar patrocínio para financiar a ida de convidados 

internacionais. E ainda tínhamos que resolver mais um inconveniente. Eles patrocinariam 

a viagem, mas nós quem escolheríamos os convidados".

II SIMPÓSIO SBII

A publicação dos boletins também continuava, com distribuição para todos os 

oftalmologistas do País. No primeiro ano, foram impressas cinco edições. “O problema é 

que tínhamos uma enorme dificuldade de conseguir artigos. Eu próprio, às vezes, os 

escrevia. Outras vezes, tirava de veículos internacionais”, conta PC.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

O II Simpósio da Sociedade 

Brasileira de Implantes Intra-

oculares aconteceu durante os dias 

3, 4, 5 e 6 de julho de 1985, no Rio 

Palace Hotel, no Rio de Janeiro, mais 

uma vez, trazendo os grandes 

nomes da catarata, extracapsular 

planejada e implantes intraoculares 

da época.

Neste segundo momento, além das viagens do grupo aos Estados Unidos, Paulo 

Cesar e Pedro Moacyr haviam iniciado um roteiro de visitas à Europa, a fim de resgatar uma 

influência antes tão presente na Oftalmologia brasileira. Inscreveram-se em uma atualiza-

ção em lentes intraoculares na 

Holanda. E voltaram ao Brasil com 

algumas amizades importantes 

consolidadas, como o inglês Peter 

Choyce e o francês Georges Baikoff.

Paulo Cesar Fontes, J. Menezo, T. Cvintal, Taicher e Carlos Argento

Mara Fontes, Robert Sinskey, PC Fontes, Gerald Faulkner (Havaí, EUA)

II Simpósio Internacional da SBII, em 1985. Robert Sinskey no microfone. Miguel Padilha à 

sua esquerda
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“Os três primeiros congressos foram marcados pelo fato raro, até então, de trazer 

dezenas dos nomes mais importantes na época. Para lembrar alguns: o próprio Sinskey, 

Kelman, Shearing, Douglas Koch (então um jovem promissor oftalmologista de Houston 

que veio substituindo o titular do serviço da Baylor College of Medicine, Prof. Emery), 

Robert Drews (St. Louis, MO), Wiliam Simcoe, Azis Anis, Danielle Aaron Rosa (de Paris, 

França), Karl Jacobi, Ulrich Dardenne (Alemanha), Enrique Malbran (Buenos Aires, 

Argentina)”, relembra Miguel Padilha.

Ulrich Dardenne (Alemanha),  Gerald Faulkner (EUA), PC Fontes

Robert Sinskey, Michael Blumenthal (Israel), Stephen Obstbaum 

(EUA) e Miguel Padilha

Sra. Dardenne, Sinskey, Stephen Shearing (EUA), com a 

esposa, e Dardenne. A lente de câmara posterior de Shearing, 

com alças em J, se revelou um verdadeiro divisor de águas no 

campo da implantologia. A partir dela, inúmeros outros 

modelos se sucederam, como os de Sinskey, Simcoe, Jaffe, 

Clayman, provocando uma verdadeira revolução na arte de se 

fazer cirurgia de catarata

DIRETORIA SBCR (1987-1988)

Presidente: Carlúcio Andrade
Vice-presidente: Marcello Martins Ferreira
1º Secretário: Marcello Martins Ferreira 
Júnior
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CONSELHO FISCAL
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Diretor de Cursos: Renato Ambrósio

Eloy Pereira

Cláudio Juchen
Clóvis Paiva Filho
Israel Rosenberg

2º Secretário: Sylvio Leal Costa Campo

Alvacir dos Santos Raposo

Luiz Gonzaga Nogueira

1º Secretário: Carlúcio Andrade

Diretor de Cursos: Adalmir Morterá 
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Pedro Moacyr de Aguiar 
Ricardo Guimarães 

Marco Antônio Rey de Faria

Mário Bonfim da Cunha 

Diretor de Publicações: Paulo Cesar 
Fontes

Liane de Rezende 

Paulo Augusto Arruda Melo 

CONSELHO CONSULTIVO

Afonso Fatorelli 

Francisco Komatsu 

Zeniro José San Martin 

Tesoureiro: Celso Marra Pereira

Vice-presidente: Tadeu Cvintal

Gileno Andrade Oliveira 

Suplentes

CONSELHO FISCAL
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Público no segundo simpósio da SBII
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Miguel Padilha faz um balanço dos quatro anos de existência da SBII, em edição do boletim informativo da Sociedade publicada em 1986
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Esses especialistas ensinavam e atualizavam um público restrito, mas, genuina-

mente interessado e com um certo ímpeto pela inovação. O primeiro ponto de intercessão 

entre as Sociedades de Catarata e Refrativa foram, portanto, seus interlocutores. “Percebe-

mos que boa parte do público dos nossos simpósios frequentava os cursos de radial. E nós 

mesmos passamos a nos interessar pela cirurgia incisional”, conta PC Fontes.  “Para quem 

olhava de fora, no entanto, os cirurgiões 

refrativos tinham um ar de ‘malditos’. 

Acredito que esse preconceito tenha sido 

criado a partir de uma certa precipitação de 

alguns grupos, e talvez por um excesso de 

exposição midiática. Renato e Carlúcio, 

porém, eram nossos amigos e conhecíamos 

a grandiosidade e a seriedade com que 

trabalhavam, não tendo, portanto, nenhu-

ma relação com essa abordagem que gerou 

a repulsão da classe”, complementa. Os 

cinco cirurgiões refrativos precursores 

eram, inclusive, sócios da SBII, e os que 

passaram a acompanhar o grupo depois, 

como Ricardo Guimarães e Márcio 

Kuckembuck, também.

Em 1987, sob a presidência de 

Miguel Padilha na SBII e de Carlúcio 

Andrade na SBCR, acontece o III Simpósio 

Internacional de Catarata e Implantes 

Intra-oculares e o I Simpósio Internacional 

de Cirurgia Refrativa, dos dias 23 a 27 de 

junho, no hotel Rio Palace, no Rio de 

Janeiro.

AS SOCIEDADES SE ENCONTRAM

Paulo Cesar Fontes e Carlos Gabriel de Figueiredo no III Simpósio 

Internacional da SBII e I Simpósio Internacional da SBCR Professor Werther Duque Estrada e Richard Lindstrom (USA)
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Miguel Padilha, Maria Thereza Fatorelli, Afonso Fatorelli e Regina Padilha

Stephen Obstbaum (EUA), Mara Fontes, Paulo Cesar Fontes, 

Miguel Padilha e Sylvio Campos
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Aula com Barry Tracher (EUA)

Oftalmologistas americanos e russos compondo painel de discussão
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OS SIMPÓSIOS REGIONAIS

Suas incursões Brasil afora o possibilitaram identificar disparidades relevantes 

entre os padrões da Oftalmologia praticada nas diferentes regiões do País. E uma das 

principais iniciativas desta 

gestão foi a criação das vice-

presidências regionais. Durval 

de Carvalho assumiu o Centro-

Oeste. Nelson Galvão a direção 

Norte-Nordeste. E Wislen 

Braga ficou com o Sul.

Os simpósios regionais, 

durante muitos anos, cumpri-

ram a função de valorizar o 

médico brasileiro e, de maneira 

ostensiva e oficial, fazer a So-

ciedade chegar ao especialista 

que estava no interior do Brasil.

O próximo oftalmologista a assumir a presidência da SBII, após o simpósio inter-

nacional de 1987, foi Paulo Cesar Fontes que, de início, resistiu à ideia. "Eu sempre fui um 

cara mais de centro cirúrgico. Detestava telefone. Costumo dizer que tenho iniciativa, mas 

não 'acabativa'. Fui em frente porque fui estimulado pelo grupo, que era muito unido e se 

ajudava em tudo".

A principal função 

dessas diretorias era promover 

simpósios que estimulariam a 

educação médica em cada uma 

das realidades em questão e, 

por conseguinte, promoveriam 

qualidade da prática oftalmo-

lógica.

Um dos simpósios regionais que marcaram história foi o III Simpósio Norte-Nordeste da 

SBCII e o II Simpósio Norte-Nordeste da SBCR entre os dias 11 e 13 de março, em 

Salvador, em 1993. O evento foi programado para receber 150 pessoas, um número 

médio de participantes com base em edições anteriores. Apareceram 300 oftalmologistas. 

Essas fotos foram publicadas na edição número 33, de abril/maio de 1993, da revista 

Oftalmologia em Foco, que começou a circular em 1990

Se ele não podia ir aos 

grandes centros em busca do 

conhecimento, o conhecimento 

ia até ele. Um papel que foi 

aperfeiçoado e ampliado quase 

15 anos mais tarde, quando 

seria criado o Congresso Bra-

sileiro de Catarata e Cirurgia 

Refrativa.

Reportagem veiculada no boletim informativo da SBII, em 1989

O evento contou com a presença do governador da Bahia, na época, Antônio Carlos 

Magalhães. Na foto, aparecem também Fernando Trindade e Paulo Cesar Fontes
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médio de participantes com base em edições anteriores. Apareceram 300 oftalmologistas. 

Essas fotos foram publicadas na edição número 33, de abril/maio de 1993, da revista 

Oftalmologia em Foco, que começou a circular em 1990

Se ele não podia ir aos 

grandes centros em busca do 

conhecimento, o conhecimento 

ia até ele. Um papel que foi 

aperfeiçoado e ampliado quase 

15 anos mais tarde, quando 

seria criado o Congresso Bra-

sileiro de Catarata e Cirurgia 

Refrativa.

Reportagem veiculada no boletim informativo da SBII, em 1989

O evento contou com a presença do governador da Bahia, na época, Antônio Carlos 

Magalhães. Na foto, aparecem também Fernando Trindade e Paulo Cesar Fontes
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NOVAS TÉCNICAS EM REFRATIVA

O ano de 1987 significou muito para a área de cirurgia refrativa. Para o Brasil, 

acontecia o primeiro simpósio internacional. Para todo o mundo, era o início das cirurgias 

lamelares, com a iniciativa de Luiz Antonio Ruiz em retomar e aprimorar a técnica da 

ceratomileusis, desenvolvida por 

Jose Barraquer, em 1963, e conside-

rada, num primeiro momento, de 

alta complexidade.

"Enquanto a complexa 

abordagem de Barraquer deman-

dava uma remodelação da córnea 

combinando a ressecção mecânica 

de uma lamela corneana, seguida 

de congelamento para permitir a 

moldagem, fazendo com que a 

recuperação visual fosse retardada 

por semanas ou meses, a técnica in 

situ, proposta por Ruiz, era muito 

mais simples e permitia a recupe-
11ração visual imediatamente".

Em 1988, ano em que 

Renato Ambrósio assumia a 

presidência da SBCR, as lideranças 

da instituição foram à Colômbia, 

aprender a ceratomileusis in situ, 

diretamente com Ruiz.

"A partir daí, tínhamos a 

possibilidade de corrigir altos 

graus, diferentemente da RK", 

elucida Canrobert de Oliveira.

Primeiro curso sobre ceratomileusis in situ com Luiz Antonio Ruiz, em Bogotá. 

Na foto, da esquerda para a direita, estão, em primeiro lugar, Ricardo Guimarães 

(no alto, de roupa clara) e Carlúcio Andrade (embaixo, de terno cinza). No meio, 

Luiz Antonio Ruiz, de blazer claro, com as mãos no ombro de Canrobert de 

Oliveira. E, à sua direita, Renato Ambrósio, de terno preto e óculos

Registro de aula prática com os microcerátomos fabricados na oficina do Instituto 

Barraquer, de Bogotá. O treinamento era feito em olhos de porco. No destaque da 

foto, à frente, estão Renato Ambrósio, de camisa cinza, e Carlúcio Andrade

11. AMBRÓSIO JR., Renato. CREMA, Armando. Tratado Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Rio de Janeiro. Cultura Médica, 2014. Capítulo 72: História da cirurgia 

refrativa: córnea e catarata - por Ricardo Guimarães e Márcia Reis Guimarães.
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A década de 80 havia sido da RK. Mas, durante seu curso, estavam em andamento 

os estudos para o desenvolvimento do Excimer Laser. E ela fecha registrando as primeiras 

experiências cirúrgicas a laser. A partir de 1987, através de Theo Seiler e Marguerite 

McDonald, entra em cena a Photo Refractive Keratectomy (PRK). Começava uma nova era, 

da qual trataremos mais a seguir.

IV  SIMPÓSIO  INTERNACIONAL

Ainda sob a presidência de Paulo Cesar Fontes, o  "Catarata & LIO - IV Simpósio 

Internacional" (nome oficial do IV Simpósio Internacional da SBII) foi realizado entre os 

dias 25 e 28 de abril de 1990, no Hotel Nacional, no Rio de Janeiro.

A programação reservava espaço às exposições de várias outras Sociedades, como 

Glaucoma; Retina e Vítreo; Lentes de Contato e Córnea; e Cirurgia Refrativa - que funcio-

nava independentemente.

Reportagem veiculada pelo jornal O Globo no dia 19 de abril de 1990, sobre o IV Simpósio Internacional da SBII

Já se sabia que a ceratotomia radial era particularmente funcional em casos de 

baixos graus. Mas, até cair em desuso, na primeira metade da década de 90 com o advento 

do Excimer Laser, ela foi considerada uma técnica controversa. E, mesmo com a SBCR 

consolidada e atuante, as objeções, por vezes impetuosas, apareciam no meio das plateias 

dos simpósios.

"As pessoas se levantavam e iam embora", conta Luiz Morizot Leite Filho.

"Certa vez, durante um congresso, a reação do público foi tão bárbara que olhei 

para o Renato e me perguntei: 'Meu Deus! Como ele aguenta isso?’”, lembra Vera 

Ambrósio.

Para esse público mais refratário, prevalecia o aspecto da agressividade à córnea 

saudável. Mas Carlos Heler alerta para o fato de que o desenvolvimento da cirurgia refrati-

va com a realização de cirurgia corneana para correção de grau mobilizou um número 

considerável de trabalhos científicos sobre a córnea. “É o caso da topografia corneana, 

totalmente incentivada pela cirurgia refrativa. Alguns tabus sobre a córnea foram jogados 

por terra, beneficiando inclusive os avanços em cirurgia da catarata, com novos conheci-

mentos acerca dos cuidados com o endotélio, entre outros aspectos”, complementa.

"Muita gente que estudou a ceratotomia radial estudou para dizer que era ruim. A 

dificuldade de aceitar o novo sempre vai existir. Mas o que ficou de mais bonito em cirurgia 

refrativa foi a sua transição: ela deixou de ser um procedimento controverso e se tornou 

uma ciência”, observa Renato Ambrósio Júnior.

“Obviamente, existiram complicações. Mas os bons resultados foram muito mais 

numerosos do que as intercorrências”, argumenta Morizot, um dos cinco precursores da 

técnica no Brasil.

“O que faço questão de deixar claro é que, apesar de alguns exageros por parte dos 

médicos, inicialmente, a ceratotomia radial, quando era realizada com parcimônia, tranquili-

dade e respeito ao que ainda era desconhecido, foi muito boa para muitas pessoas.  Até hoje, 

eu tenho pacientes que foram e são felizes com a cirurgia. Ela não foi uma cirurgia que não 

teve fundamento. Ela apenas foi substituída por outras técnicas que foram surgindo e, vamos 

dizer, respeitavam mais a fisiologia corneana. Mas, sem a radial, muito possivelmente,  não 

chegaríamos ao desenvolvimento a que chegamos com as cirurgias lamelares, posteriormen-

te. E ela tinha algo extraordinário, que era preservar a zona óptica”, pondera Carlos Heler.
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A lista de convidados e palestras internacionais era igualmente vasta. Robert 

Sinskey falou da facoemulsificação in situ; Gerald Faulkner falou das lentes de silicone; 

Charles Kelman sobre o futuro da cirurgia de catarata.

Era especialmente forte também a presença de oftalmologistas latino-americanos. 

Para eles, frequentar os congressos do Brasil era vantajoso financeira e cientificamente. 

Carlos Argento falou do implante em crianças e adolescentes; Carlos Nicoli do implante 

secundário com vitrectomia via pars plana.

Na programa-

ção, temas que eram 

frutos da consolidação 

científica e nomes que 

foram responsáveis 

pela consolidação ins-

titucional. Além dos 

quatro pioneiros, Mar-

celo Ventura, Flávio 

Rezende, Carlos Ga-

briel de Figueiredo, 

Marco Rey de Faria, 

Fernando Trindade, 

José Beniz, João Alberto 

Holanda de Freitas, 

Durval Moraes de Car-

valho, entre dezenas de 

nomes históricos da 

Sociedade, apareciam 

entre painelistas e co-

ordenadores de mesas 

do vasto programa que trazia novos conceitos na cirurgia de catarata e dos implantes; 

substâncias viscoelásticas em cirurgia de catarata; viscocirurgia; correção de alta miopia 

com LIO de câmara anterior em olhos fácicos; entre outros.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Na programação de refrativa, que estava integrada à grade principal do simpó-

sio, uma cobertura destacada da ceratomileusis in situ, com palestras de Arturo 

Maldonado, Renato Ambrósio, Carlúcio Andrade, Ricardo Guimarães e Tadeu Cvintal.

Marguerite McDonald elucidou o tema das perspectivas futuras em cirurgia 

refrativa. Entre várias outras mesas e paineis.

Ricardo Guimarães aperfeiçoou a 

técnica da ceratomileusis in situ 

com a sutura BRA
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O excedente do dinheiro das poupanças ficou retido no Banco Central, sofreu correção e foi devolvido pelo Governo em parcelas. Os documentos acima 

são correspondências trocadas por João Diniz, na época secretário da SBII e da SBO, e por Carlos França Rangel, tesoureiro, a respeito da devolução do 

dinheiro da Sociedade

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Estava montada uma grade completa, repleta de nomes relevantes e que mostrava 

os avanços das técnicas cirúrgicas até o momento. Mas, por pouco esse congresso sequer 

aconteceu…

“Era o fim do simpósio, pensamos a princípio. Como os brasileiros viriam ao Rio 

sem dinheiro? Mas o espaço já estava pago. O acordo com patrocinadores já estava feito. Os 

convidados e congressistas estrangeiros já haviam se programado. Reunimo-nos para 

discutir. E decidimos manter o evento por conta dos compromissos internacionais. Logo 

eu que havia relutado tanto para ser presidente tive que lidar com essa!”, lembra Paulo 

Cesar Fontes.

O Plano Collor foi anunciado em 16 de março de 1990, um dia após a posse do 

presidente da República e exatos 40 dias antes do IV Simpósio Internacional.

O quórum de brasileiros acabou sendo razoável. "Acontece que vínhamos numa 

crescente considerável de participantes. Dessa vez, isso não ocorreu. Mas, conseguimos ao 

menos manter os padrões dos eventos anteriores".

O CONFISCO DA POUPANÇA

Em 1990, após a primeira eleição direta do Brasil em 30 anos, Fernando Collor de 

Melo assumia a Presidência da República e colocava em vigência seu plano econômico. 

Entre as medidas do pacote - considerado radical até pelos economistas mais conservado-

res, havia uma que deixara a população perplexa: o dinheiro depositado nas cadernetas de 
12

poupança estava confiscado. O limite de saque era de Cr$ 50.000  e todo o restante ficaria 

retido por 18 meses. Para se ter ideia, na época, uma cesta básica na cidade de São Paulo 
13custava Cr$2.821,00 .

12. Cinquenta mil cruzeiros.

13. Dados retirados de reportagem veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 29 de setembro de 2012, escrita por Silvio Guedes Crespo. A reportagem corrigiu o valor 

para os dias atuais, considerando os índices de inflação (IPCA). O valor atualizado de cinquenta mil cruzeiros, no ano de 2012, era de R$ 6.715,00. Na época, esse valor equivalia 

ainda a 13 salários mínimos.
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A CRIAÇÃO

O novo veículo substituiria o boletim de quatro folhas que vinha circulando 

periodicamente desde 1982. E, para tocar a iniciativa, ele convidou Wendy Falzoni, oftal-

mologista paulista que dedicou 18 anos de sua 

carreira à consolidação da OF entre médicos e 

empresas.

Nessa época, a Sociedade não tinha 

dinheiro em caixa. Iniciar um projeto pressu-

punha captar recursos. “Teríamos que criar, 

produzir e imprimir a revista a custo zero para 

a SBII”, recorda Wendy, que colocou a mão na 

massa e contou com a ajuda de Cecília 

Centurion.

"Dr. Tadeu me chamou. Ele disse: 

Wendy, nós vamos criar uma revista. E você 

vai tomar conta dela. Meu marido era sócio de 

uma revista vendida em banca. E isso me dava 

um certo ‘crédito’. Mas… eu detestava escre-

ver! Bom, missão dada, missão cumprida. 

Iniciamos o projeto Oftalmologia em Foco”.

Daremos agora uma pausa no decorrer dos fatos para contar uma história dentro 

da história. Estamos falando da revista Oftalmologia em Foco, cujo notável papel de 

guardiã das memórias das Sociedades e dos acontecimentos das áreas de catarata e refrati-

va no Brasil das últimas três décadas nos permite, hoje, acompanhar a trajetória científica e 

institucional narrada neste livro com riqueza de registros e de lembranças.

A Oftalmologia em Foco foi criada em 1990 para ser o veículo de comunicação 

oficial da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares, logo que Tadeu Cvintal 

assumiu a presidência da instituição. “Criamos a revista com a filosofia de proporcionar de 

forma jornalística a comunicação de novas ideias, técnicas, tratamentos e experimentações 

realizadas pelos colegas em geral”.

A primeira edição da Oftalmologia em Foco
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“Técnicas até então discutidas e até mesmo temidas passaram a ser aplicadas 

com êxito e influenciar o desenvolvimento de novos métodos e recursos terapêuticos. 

É chegado o momento de nos voltarmos um pouco para dentro do nosso próprio País:  

a reformulação ora empreendida em nosso informativo é parte dessa meta. Queremos 

promover a troca de informações entre nossos especialistas, utilizando uma lingua-

gem a mais abrangente possível, capaz de aproximar os mais opostos pontos de vis-

ta”.

Esposa de Virgílio Centurion, oftalmologista empossado diretor de Cursos da 

SBII no mandato em questão, cuja colaboração foi determinante na qualidade do 

conteúdo científico da publicação, Cecília era especialmente habilidosa na interação 

com patrocinadores.

Em seu primeiro, de muitos editoriais, Wendy Falzoni falou da reformulação 

do veículo e de seu papel para com a Oftalmologia do Brasil, numa época de eferves-

cência tecnológica, com saltos seguidos de saltos nas duas subespecialidades.

A primeira edição da Oftalmologia em Foco, com seu novo formato gráfico e 

editorial, é a de número 24, publicada em outubro de 1990.  A numeração considerou 

os boletins anteriores à criação da nova revista.

O texto terminava com uma mensagem de engajamento: “O informativo 

'Oftalmologia em Foco’ publicará a sua contribuição e a levará à opinião de nossos 

colegas, fazendo com que você encontre sempre, nestas páginas, informações capazes 

de contribuir com o seu trabalho".

As portas estavam abertas para os médicos que desejassem colaborar. O 

problema inicial foi encontrar esses colaboradores - questão enfrentada também 

pelos editores do boletim anterior. Nessa época, tudo era novo e não existia, entre os 

médicos brasileiros, uma cultura estabelecida de relatar casos clínicos ou de simples-

mente escrever.

O jornalista Roberto Pinto também integrou o primeiro time desta partida 

que, quanto mais o tempo passava, mais agregava organizadores, técnicos, jogadores 

em campo e torcedores.

"Começamos pelos oftalmologistas amigos. Um dos grandes parceiros na fase 

inicial foi Renato Ambrósio", homenageia Wendy.

Até a segunda edição, se você olhar a capa do informativo Oftalmologia em Foco, 

encontrará, abaixo da logomarca, a inscrição: “Publicação oficial da Sociedade Brasileira 

de Implantes Intra-oculares”. Mas, se seguir para o número 26 (a terceira edição da OF), a 

informação que consta é um pouquinho diferente: "Publicação Oficial das Sociedades 

Brasileiras de Implantes Intra-oculares e Cirurgia Refrativa".

UMA REVISTA DAS DUAS SOCIEDADES

Demorou apenas duas edições para que manchetes como "Atenção para o cálculo 

da LIO"; "Experiências com multifocais se ampliam"; "A facoemulsificação e a escolha da 

lente"; passassem a dividir espaço com manchetes como "Topografia computadorizada 

avalia cirurgia corneana"; "Ceratomileusis melhora a visão"; "Cirurgia de córnea com 

excimer: indicações, limitações e futuro".

Essa diferença que ocupa um modesto quadradinho cinza na abertura dos exem-

plares iniciais tem um significado a ser apreciado:  mesmo na época em que as instituições 

(e as subespecialidades) caminhavam na mesma direção, porém, em lados diferentes da 

rua, a revista, praticamente desde sua criação, foi um ponto de encontro entre elas.

"Sempre com uma leitura palatável", observa Wendy.

Capa da segunda edição da Oftalmologia em Foco: ainda 

era vinculada apenas à SBII

Capa da terceira edição: já era uma publicação oficial da 

SBII e da SBCR
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Certa vez, num congresso, ela aguardava, na primeira fileira, o final da aula de 

David Apple, especialista em anatomia patológica do olho. Wendy conseguiu a entre-

vista. Mas, na hora de ir embora, sentiu sua mala pesada demais. O especialista estran-

geiro havia, por engano, trocado as maletas e ido embora. E advinha o que havia dentro 

da bolsa da brasileira…

A leitura palatável não vinha, no entanto, de um processo dos mais tranquilos. 

Afora os parâmetros editoriais de uma época em que se digitava na máquina de escrever 

e se enviava artigos por fax, existiam limitações estruturais e financeiras. E a equipe 

envolvida tinha que se virar!

Wendy tem o inglês como sua língua nativa. A fluência facilitou o contato e 

causou boa impressão aos médicos estrangeiros que ela, assiduamente, abordava nos 

congressos internacionais. Acabava voltando para casa com temas exclusivos. E a 

Oftalmologia em Foco começou a sair na frente.

"Certa vez, voltei com informações sobre uma ponteira que ninguém no Brasil 

conhecia. Começamos a dar furo! Fora que, quando você entrevista alguém, acaba 

criando um vínculo, pois o entrevistado quer ver o resultado. Eu passei então a enviar 

exemplares para cada um dos entrevistados estrangeiros. E a OF começou a ficar 

conhecida”.

A CONSOLIDAÇÃO

'Ah que bom', disse ele, que achou que tivesse perdido seus carrosséis de aula.

Ele era uma sumidade. Mas eu só conseguia pensar na Oftalmologia em Foco. 

Foi a única vez que eu fiquei realmente desesperada", conta a médica.

'Ah que bom digo eu!'

"O fax não funcionava, o vento levava as folhas e até o cachorro já fez xixi em 

cima do papel. Às vezes, era necessário repetir as entrevistas por perda de material. E lá 

se ia mais uma fitinha cassete, as quais contávamos a dedo, por conta dos custos”, 

relembra Wendy.

"'O David Apple pegou a revista!’, me toquei. E era a edição quase pronta numa  

época em que não existia computador. Ou seja, eu só tinha aquela cópia. Saí correndo. E 

o encontrei.

Com o passar dos anos, 

histórias como essa foram se repetindo. A revista convidava. As pessoas aceitavam. E 

permaneciam. Foi assim com Renato Ambrósio Júnior: “Ministrei uma aula sobre 

astigmatismo em cirurgia de catarata no congresso de 1998. A Wendy se aproximou e 

me pediu para escrever um artigo para a revista. Depois, me chamou para ser coeditor, 

função que exerci por muitos anos, até integrar a diretoria e, depois, assumir a presi-

dência da SBCR”.

“ N a é p o c a ,  e u  e s t a va 

acabando a residência e fui desig-

nado pelo Dr. Tadeu para iniciar o 

serviço de faco em seu Instituto. 

Aproximei-me do grupo que 

tocava a revista e fui eleito conse-

lheiro. A partir daí, nunca mais me 

distanciei das Sociedades”, conta 

Leo Akaishi.

A partir de sua segunda 

edição, a OF já contava com um 

conselho editorial que continha 

nomes como Homero Gusmão, 

João Alberto Holanda de Freitas e 

Leonardo Akaishi. Mais tarde, eles 

se tornariam presidentes da SBCII.

Se a revista sempre fora um 

ponto de encontro das Sociedades 

entre si, fora também um ponto de 

encontro de especialistas com as 

Sociedades. Muitos personagens 

que preenchem esta história foram 

introduzidos pela Oftalmologia 

em Foco.

Primeiro expediente da revista Oftalmologia em Foco, publicado na segunda 

edição do veículo (número 25), já com o conselho editorial formado. Repare que os 

médicos podiam enviar até artigos  manuscritos
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A OFTALMOLOGIA EM FOCO AO LONGO DO TEMPO

No início, o boletim da SBII era editado em preto e branco, com poucas 

páginas e periodicidade irregular, devido às dificuldades de produção. 

Os artigos eram manuscritos no Rio de Janeiro e enviados para 

impressão em São Paulo. Em seguida, os textos eram datilografados 

em máquinas de escrever e a montagem das páginas se dava através 

do chamado paste-up, que consistia no recorte e na colagem do 

conteúdo e das imagens numa matriz. A partir dela, a gráfica 

confeccionava o fotolito e partia para a impressão.

Em 1985, o boletim da SBII ganhou mais regularidade. Seu número de 

páginas foi aumentado. Ele ganhou estabilidade. Lembrando que esse é o ano 

de fundação da SBCR. E, em janeiro do ano seguinte, 1986, ela também 

lança seu jornal, com 12 páginas e em duas cores.

Em 1990, o informativo da SBII chega à edição 24. Passa por considerável 

reformulação gráfica e editorial e ganha o nome Oftalmologia em Foco. A 

proposta era a de um veículo de periodicidade trimestral.

Em 94, é a vez de uma nova 

repaginação e, em 1995, a 

Oftalmologia em Foco passa a 

r esponder  também pe la 

ABBO.

Em 1996, o conteúdo referente à SBAO, criada nesse ano, incrementa a 

proposta editorial. Em 1997, a mudança de equipe traz uma nova reformula-

ção total. Em 1998, a revista começa a ser publicada de dois em dois meses, 

para garantir a atualidade das informações veiculadas.

Primeiro formato: 1990-1994

1994

1997
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Em 2001, um novo logotipo e pequenas reformulações no layout marcam uma nova fase da 

revista, que dura até 2008, quando a publicação é incorporada definitivamente às Sociedades. 

Um novo projeto gráfico e editorial é montado.

Esse permanece até 2012, quando ela sofre novas mudanças editoriais e gráficas (sem, 

contudo, alterar o logotipo).

Em 2014, a Oftalmologia em Foco dá um considerável salto organizacional. Sob o comando do então 

vice-presidente da ABCCR/BRASCRS, Pedro Paulo Fabri, uma equipe de editores médicos de 

diversas regiões do Brasil,  composta em maioria por jovens oftalmologistas extremamente qualifica-

dos e bem articulados, passa a colaborar com a diretoria de Publicações na produção do veículo. O 

aprimoramento do processo de 

produção foi acompanhado por uma 

reformulação editorial que incluiu 

temas de outras áreas relacionadas a 

catarata e a refrativa como glaucoma, 

retina, córnea e superfície ocular, e 

ainda seções de estímulo à pesquisa 

científica e espaço a publicações de 

residentes e fellows.

Em 2016, a OF sofreu talvez a sua mais impactante reformulação gráfica, que ampliou o 

tamanho de seu formato. E, um pouco depois, no final de 2017, em seu auge em reconheci-

mento, a revista foi internacionalizada, ganhando versões em espanhol e inglês.

A mudança veio acompanhada da criação do site www.oftalmologiaemfoco.com.br. Além de 

hospedar as revistas na versão em português, espanhol e inglês, o site passou a disponibilizar 

uma inédita catalogação das edições, associada a um sistema de busca por palavra-chave: 

autor, patologia, procedimento, entre outras. A ABCCR/BRASCRS criou ainda uma nova 

categoria de associado digital que, na prática, é a oportunidade para não sócios acessarem a 

revista através de uma assinatura independente, que não estabelece vínculo com a instituição.

2012

2016

2001
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Wendy Falzoni seguia 

firme e forte na diretoria de 

Publicações e no comando da OF 

de maneira estrutural e financei-

ramente independente.  Com o 

passar do tempo, sua equipe 

ganhou reforços. A parceria com 

as jornalistas Jurema e Ijaciata 

Cannataro foi produtiva e dura-

doura. Começou em 1997. E, 

apesar das dificuldades, resistiu 

até a incorporação total do 

veículo pelas Sociedades, em 

2008, quando as instituições já

LINGUAGEM 

Apesar de ganhar credibilidade, articulistas renomados e conteúdo de qualidade, 

a Oftalmologia em Foco nunca perdeu seu aspecto informal. Não só dispensava os rigores 

científicos como, em alguns momentos, apostou num tom bem-humorado, impresso nos 

nomes das seções, na veiculação de charges ou na confecção de capas espirituosas.

Na gestão de Carlos França Rangel na SBCR e de João Holanda na SBCII, cresceu 

em tamanho e ganhou um aspec-

to mais literário. No final da 

gestão, em 1994, ganhou ainda 

uma nova “cara”. “Queríamos 

que ela se tornasse mais colorida 

e proporcionasse um manuseio 

mais prazeroso”, conta Holanda.

Em outros, se comportou como um veículo de variedades, porém, voltado para 

oftalmologistas. Discutia ética, informática (tema importante da época), finanças e 

amenidades em geral.

A irreverência sempre foi marca da revista. Essa foto é de David Chang, quando 

assinou artigo sobre Novo Modelo de LIO Acomodativa, na edição 93, da 

Oftalmologia em Foco, de outubro/novembro de 2004Encarte especial celebrando os 20 anos da Oftalmologia em Foco. A revista antecipava  as novidades da área de Oftalmologia no Brasil
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“A revista tem uma dívida 

impagável com a Dra. Wendy Falzoni 

que, durante 18 anos, carregou-a nas 

costas, praticamente sozinha”.

estavam estruturadas e capitalizadas o 

suficiente para assumir e ajudar a 

aprimorar a publicação.

Na ocasião, Marco Rey de 

Faria, presidente da SBCII, fez uma 

homenagem a Wendy, na seção Palavra 
14

do Presidente :

Essa, portanto, não foi a história completa da publicação. Pois contá-la num só 

capítulo seria resumir em poucas páginas toda a trajetória que este livro se propõe a 

remontar.

A disseminação de conteúdo 

técnico e científico sempre foi o 

principal ponto do estatuto das Sociedades de Catarata e Refrativa em todos os seus 

momentos: como SBII, SBCII, SBCR e agora ABCCR/BRASCRS. E a Oftalmologia em Foco 

foi a grande parceira de divulgação e atração de membros e sócios.

Uma passadela de olho por suas capas, artigos e reportagens nos permite traçar 

uma verdadeira linha do tempo de acontecimentos marcantes da Oftalmologia, saltos 

científicos das subespecialidades e realizações das Sociedades - a maioria delas ligadas aos 

congressos.

E esse é o conteúdo das páginas a seguir.

14. Oftalmologia em Foco, edição 116, julho/agosto de 2008.

Foto histórica: a Oftalmologia em Foco fez uma seção de fotos de destaque na 

edição 91, junho/julho de 2004. O registro acima é do oftalmologista 

brasileiro Edison Ferreira e Silva, de Niterói, e ficou em primeiro lugar na 

exposição da ASCRS em 2004
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O IV Simpósio Internacional da SBII sentiu 

os reflexos da crise política e econômica do Brasil 

do início dos anos 90. Foi a época da inflação 

acumulada a 1.476,56% e do primeiro impeach-

ment presidencial desde a embrionária redemocra-

tização. No mundo, esse era um período de explo-

são tecnológica, resultado das pesquisas em curso 

na década de 80. A incipiente informática começa a 

se popularizar e, alguns anos depois, os computa-

dores chegam a nossas casas. Surge o Windows. O 

CD. Uma enorme variedade de videogames. O 

celular.

É nesse contexto que se estabelece o 

Excimer Laser; que a facoemulsificação sofre uma 

espécie de reintrodução no mercado oftalmológico; 

que as experiências com lentes multifocais se 

ampliam; e que a SBII e a SBCR realizam um dos 

congressos mais importantes de sua história.

No contexto geopolítico, a Alemanha é 

unificada. A URSS é dissolvida com a consequente 

independência das antigas repúblicas soviéticas. 

Chega ao fim a Cortina de Ferro. Os Estados Unidos 

se consagram como a principal superpotência do 

mundo. A comunicação atinge níveis de viabilida-

de e velocidade antes inimagináveis. Os meios de 

transporte se desenvolvem e se tornam mais acessí-

veis. O mundo se integra econômica, política, social 

e culturalmente. É o início da globalização. Fica 

mais fácil viajar, estudar fora, se informar.

CONTEXTO

No início da década de 90, a Oftalmologia em Foco 

publica charges ironizando o contexto político e 

econômico do Brasil
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UM SIMPÓSIO DAS DUAS SOCIEDADES

Após o simpósio de 1990, Tadeu Cvintal assume 

a presidência da SBII, no lugar de Paulo Cesar Fontes. E 

Canrobert de Oliveira fica com o comando da SBCR, 

substituindo Renato Ambrósio. Conforme contado no 

capítulo anterior, um dos grandes marcos desse ano foi a 

criação da revista Oftalmologia em Foco que, em 1991, 

passa a ser um veículo das duas Sociedades. Os simpó-

sios regionais têm continuidade, partindo da premissa 

que muitos profissionais do interior do Brasil começa-

vam naquele momento a ter contato com a cirurgia extracapsular e com as lentes intraoculares. A 

diretoria de cursos e as vice-presidências regionais mantinham a preocupação de promover 

cursos básicos, práticos e teóricos, para iniciar os médicos; assim como atender demandas de 

atualização dos mais experientes, promovendo palestras mais avançadas.

Mas o principal desafio desta gestão seria mesmo o de manter e aprimorar a realização 

do evento  internacional das Sociedades.

SBII e SBCR, então, unem forças para além do boletim informativo e organizam juntas o 
15V Simpósio Internacional de Catarata  e Implantes Intra-oculares e o III Simpósio Internacional 

de Cirurgia Refrativa, entre os dias 18 e 21 de abril de 1992, no Anhembi, em São Paulo.

Em editorial veiculado pela edição 26 da revista Oftalmologia em Foco, em junho de 

1991, Tadeu Cvintal escreveu: “A cirurgia de catarata e implante resolveu um problema refrativo 

sério, a correção da afacia. Atualmente, a facoemulsificação, reintroduzida com características de 

verdadeira revolução, foi estimulada, principalmente, para controlar e prevenir o astigmatismo. 

Mas, apesar de tudo, o astigmatismo e mesmo a ametropia acabam acontecendo no P.O. para 

nosso desapontamento e insatisfação dos pacientes que hoje exigem uma solução para o proble-

ma - uma solução refrativa. Por motivos como esses, os implantes e as concepções refrativas, com 

frequência, aproximam-se, e a Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares e a Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Refrativa decidiram unir esforços e experiências neste Boletim Informativo 

e no Simpósio Internacional, de 18 a 21 de abril de 1992, em São Paulo, no Anhembi. Com certeza, 

esta associação trará benefícios significativos para os colegas oftalmologistas do Brasil”.

SIMPÓSIOS REGIONAIS  DE 1991

8 e 9 de março, Encontro Regional 
SBII Norte-Nordeste em Maragogi.
5, 6 e 7 de julho, Encontro Regional 
SBII Centro-Oeste, Campo Grande, MS.
31 de outubro a 2 de novembro, 
Encontro Regional SBII Sul, em Porto 
Alegre.

15. A palavra catarata  é, pela primeira vez, incluída no nome do simpósio. Mas ainda não consta no nome da Sociedade.

Tesoureiro: Carlos França Rangel

DIRETORIA SBII (1990-1992)

1º Secretário: Edson Ando
2º Secretário: Carlos Gabriel de 

Figueiredo

Diretor de Cursos: Virgílio Centurion
Diretora de Publicações: Wendy Falzoni

Presidente: Tadeu Cvintal

Norte Nordeste: Marcelo Ventura
Centro-Oeste: Sebastião Eloy Pereira
Sul: Jacob Levinsky

CONSELHO CONSULTIVO

Paulo Grubenmacher
Jayme César Figueiredo
Homero Gusmão de Almeida
Flávio Rezende Dias
Pedro Moacyr de Aguiar
Afonso Fatorelli

Vice-presidente: J.A. Holanda de Freitas

Vice-presidências regionais

CONSELHO FISCAL

2º Secretário: Flávio Rezende

Francisco Komatsu

Diretora de Cursos: Patrícia Pimpão

Suplentes

Sebastião Eloy Pereira

Henrique Vicente Filho

Morizot Leite Filho

Carlos Castro Galvão

Antônio da Costa Gama

Abraão Zeverucha

DIRETORIA SBCR (1990-1992)

Vice-presidente: Paiva Gonçalves

Diretor de Publicações: Jorge Felipe Abud

Ismael Ribeiro da Silva

CONSELHO CONSULTIVO

Antônio Carlos Violante

Paulo Cesar Fontes

Paiva Gonçalves FilhoMiguel Ângelo Padilha

João de Medeiros

1º Secretário: Francisco Silvino

Presidente: Canrobert de Oliveira

Mário Ursulino

Tesoureiro: Carlos França Rangel

CONSELHO FISCAL

Walton Nosé

Morizot Leite Filho

Flávio França Rangel

Ricardo Guimarães

M. Carvalho

Henrique Packter

Waldir Portellinha

Rui de Menezes Marinho

Carlos Heler Diniz

Francisco Silvino

Marcelo Martins

Suplentes
Mário Ursulino
Sérgio Pinto

Tadeu Cvintal

CONSELHO EDITORIAL

Márcia Reis Guimarães
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O ADEUS A PEDRO MOACYR DE AGUIAR

Ainda em 1991, às vésperas do que foi uma verdadeira 

consagração junto à comunidade oftalmológica, as Sociedades se 

despedem de um de seus fundadores, militante de seus temas e 

defensor de seus interesses. O primeiro presidente da SBII, Pedro 

Moacyr de Aguiar, faleceu no dia 8 de junho, aos 73 anos, no Rio 

de Janeiro, devido a um infarto agudo no miocárdio. Em sua 

homenagem, os organizadores do simpósio de 92 criam o “Prê-

mio Pedro Moacyr de Aguiar” para o melhor tema livre sobre 

LIO.

DISCUSSÕES DA ÉPOCA

Uma das principais era a cirurgia de córnea com Excimer 

Laser. As indicações, limitações e futuro da técnica que seria 

capaz de fazer uma ablação da superfície para criar um novo raio 

de curvatura já estavam sendo amplamente discutidos.

Neste mesmo encontro, Renato Ambrósio mostrou a evolução da experiência 

brasileira em ceratomileusis in situ, com o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica que come-

çava a ser apresentada como mais eficaz  para a visão do que a ceratotomia radial.

Sem uma de suas principais lideranças, a organização do 

simpósio internacional SBII e SBCR continuava. Muitas mudan-

ças ocorreriam nos meses que se aproximavam. Institucionais e 

científicas.

A chegada da tecnologia, como sempre, mobilizava dois 

lados.

Na área dos implantes, a discussão sobre multifocalida-

de e bifocalidade também se intensificava, de modo que o tema 

havia sido amplamente discutido no II Simpósio SBII, no Centro-

Oeste.

A CONSAGRAÇÃO

O ato do grupo não impediu, no entanto, que no dia 17 de abril, sexta-feira, ocorres-

se o primeiro curso sobre Excimer Laser do Brasil e da América Latina, ministrado por Theo 

Seiler, que teve como convidados John Marshall, Carmen Barraquer, entre outros. A aula 

entusiasmou os participantes. A técnica era revolucionária e tinha potencial terapêutico.

O próximo passo era correr para substituir os palestran-

tes e mudar - em menos de uma semana - todo o material gráfico do simpósio. O prejuízo 

financeiro foi considerável e os próprios dirigentes das duas Sociedades se mobilizaram 

para fazer as complementações necessárias.

O SIMPÓSIO DE 1992

Foi tudo pensado e organizado para ser um marco das 

instituições e dos rumos da Oftalmologia brasileira na próxima 

década.

O evento havia programado 37 convidados internacio-

nais e 113 brasileiros. Na sexta, dia 17 de abril, aconteceriam os 

cursos pré-simpósio. A exposição comercial prometia: "Promo-

ção especial dos expositores: todos aqueles instrumentos que 

você não pode comprar (...), poderá adquiri-los agora, mais 

barato (...)”. O programa científico “continha tudo que o 

oftalmologista da época precisava saber”, como definiu Carlos 

Heler Diniz.

O simpósio começaria oficialmente no sábado, dia 18 de 

abril. No decorrer da semana, os organizadores receberam 20 

cartas. Eram 20 desistências de palestrantes as quais, tudo 

indicava, configuravam um boicote. Alguns acadêmicos da 

época quiseram se desvincular do evento, e ainda proibiram 

seus residentes de comparecer.

Também não impediu a vinda de Fyodorov para falar pessoalmente de sua cerato-

tomia radial, pela primeira vez no Brasil. Ou a apresentação da inovadora facoemulsifica-

ção por córnea clara, do americano Howard Fine, do Oregon. Foi a segunda vez que ele 

mostrou a técnica em público; e a primeira fora dos Estados Unidos.

Reportagens veiculadas na edição 28 da 

Oftalmologia em Foco, de nov/dez de 1991

Matérias veiculadas na Oftalmologia em 

Foco número 27. Elas traziam a cobertura 

dos temas abordados nos simpósios regionais 

da época, que davam uma prévia de para onde 

iriam as discussões do simpósio internacio-

nal que estava por vir. Em editorial no 

mesmo exemplar, Tadeu Cvintal escreveu: 

“E continua marcante  a tendência no Brasil 

para a faco. Pequenas incisões, LIOS ovais e 

dobráveis, LIOs com ‘memória’, pouco 

astigmatismo continuam como argumentos 

fortes. Mas já surgiram algumas alternati-

vas, também com recuperação visual rápida. 

Essas serão amplamente abordadas no 

simpósio de abril de 1992”
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“Foi um congresso em que tudo que precisávamos saber estava ali. Todos os 

autores de livros, de estudos, de pesquisas, ali, na nossa frente. Tivemos oportunidade de 

conversar por alguns minutos, por algumas horas, com aqueles nomes extraordinariamen-

te envolvidos com a catarata e com a refrativa do mundo inteiro", relembra Carlos Heler.

O simpósio reunira um recorde de 

especialistas mundiais: Leo Bores, W. De La 

Peña, Rodriguez Barrios, Carlos Argento, 

Mendes Gutierrez, Luiz Ruiz, R. Hoffman, A. 

Maldonado, R. Sinskey, H. Nano, C. Nicoli, 

D. McIntyre, Blumenthal, H. Malbran, F. 

Crozafon, R. Osher, G. Baikoff, R. Zaldivar, J. 

Dodick, J. Menezo, A. Galand. E atraíra o 

maior número de oftalmologistas já visto em 

eventos similares na América do Sul. Sua 

repercussão ultrapassou o raio de alcance das 

Sociedades, impactando, de maneira geral, a 

percepção da classe.

"Eu também fui um dos privilegiados 

em participar deste congresso. Incrível diver-

sidade de temas e abordagens cirúrgicas. 

Experiência muito rica. Voltamos para casa 

com a certeza de estarmos atualizados com o 

que tinha de melhor na cirurgia refrativa e na 

de catarata, tanto nacional, como internacio-

nalmente", revela Pedro Paulo Fabri.

114

Reportagem pós-congresso sobre a incisão em 

córnea clara, de Howard Fine, que estimulou 

centenas de oftalmologistas no mundo inteiro 

a se iniciarem na facoemulsificação

Tadeu Cvintal anuncia a entrega de prêmios e da medalha Pedro 

Moacyr de Aguiar, durante o congresso

Fyodorov posando para foto com médicos americanos durante 

jantar festivo do congresso de 1992. Sua presença era uma 

atração à parte, inclusive para médicos estrangeiros. Na ponta 

esquerda, Robert Sinskey, que foi homenageado durante as 

premiações deste mesmo evento
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16. Nesta gestão, é criada uma diretoria de Vídeos, provavelmente fruto do primeiro festival de vídeos promovido durante o simpósio de 92. Iremos discorrer com detalhes a 

respeito em capítulo que conta a história do Festival de Vídeos e dos incentivos das Sociedades de Catarata e Refrativa à videografia.

NOVO COMANDO, MUITAS MUDANÇAS

“Certo dia, recebi um telefonema do amigo Carlos França 

Rangel. Ele perguntou: 'Padilha, quando iremos colocar a 

palavra catarata no nome da SBII? Se não colocarmos, uma 

outra sociedade vai colocar'. De fato, já era hora.”

Durante o mandato de Tadeu Cvintal e Canrobert de Oliveira, as Sociedades 

mudaram o método de escolha de seus próximos presidentes. O vice-presidente de 

uma gestão passava a ser automaticamente o presidente da próxima, assumindo a 

diretoria com mais preparo, a partir da experiência do mandato anterior. Terminado o 

simpósio de 92, João A. Holanda de Freitas toma posse da presidência da SBII, que 

muda seu nome para Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares 

(SBCII). Logo depois, a SBCR passa a contar com o comando de Carlos França Rangel.

Miguel Padilha

Esse foi um período de transição, rumo à consolidação e modernização das 

Sociedades. A incorporação da palavra catarata ao nome da SBII pressupunha uma 

mudança na logomarca. A SBCR acompanhou e, ainda no ano de 1992, as instituições já 

apresentavam uma nova identidade visual.

Outra mudança, conforme relatado no capítulo anterior, foi uma roupagem 

mais “encorpada" à Oftalmologia em Foco. A revista foi consideravelmente ampliada, 

em número de páginas, variedade de conteúdo e, ao final da gestão, sofreu uma total 

reformulação gráfica.
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Para demonstrar a expansão das Sociedades, a Oftalmologia em Foco passou a divulgar, a cada edição, a adesão de um novo 

grupo de sócios

A CONSAGRAÇÃO

ATUALIZAÇÃO

Na área de educação médica, o desafio era montar mais um encontro internaci-

onal e manter a agenda de simpósios regionais, que se popularizavam. O Simpósio 

Norte-Nordeste, de 1993, pegou os organizadores de surpresa: teve que lidar com o 

dobro de inscrições previstas (mais detalhes no capítulo A Expansão - Os Simpósios 

Regionais).

Os simpósios brasileiros 

foram alternados com um novo 

evento: a SBCR passou a realizar o 

encontro Pró-Emetropia, com a 

filosofia de agregar oftalmologis-

tas dedicados às cirurgias refrati-

vas.

A ideia era esgotar e/ou 

“passar a limpo” determinado 

assunto. Destaque para a segunda  

edição dessas reuniões, realizada 

no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, no dia 20 de março de 1993. O profes-

sor inglês John Marshall "discorreu sobre a teoria das bases físicas e aplicações médi-

cas: refrativas e terapêuticas da 
17

fotoablação com Excimer Laser" . 

O americano Vance Thompson 

falou sobre os protocolos america-

no, inglês e a casuística internacio-

nal, dando à plateia uma noção 

maior do quanto a tecnologia 

estava desenvolvida mundo afora. 

A experiência brasileira também 

foi compartilhada com os setenta 

presentes.

SIMPÓSIOS REGIONAIS DE 1993

11 a 13 de março, III Simpósio Norte-Nordeste 
SBCII e II Simpósio Norte-Nordeste SBCR, em 
Salvador.
1 a 3 de julho, III Simpósio Centro-Oeste da 
SBCII e II Simpósio Centro-Oeste da SBCR, na 
Pousada Rio Quente, Goiás.
25 a 27 de novembro, II Simpósio Sul-Brasileiro 
da SBCII e I Simpósio Sul-Brasileiro da SBCR, 
em Florianópolis.

17. Trecho retirado da reportagem veiculada na edição 33 da Oftalmologia em Foco, página 12.

Carlos França Rangel foi presidente da SBCR no biênio 1992-1994. É reconhecido 

por destacado pioneirismo na realização da ceratotomia radial na cidade de São Paulo
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Reportagem veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre o início da cirurgia refrativa a laser no Brasil

A ERA DO LASER

O simpósio internacional de 92 e o encontro da SBCR com especialistas estrangeiros 

realizado no CRM-SP mostravam aos médicos brasileiros que uma nova realidade global estava 

se impondo. E se o oftalmologista quisesse se aprofundar em seu trabalho, ele teria que se adaptar 

a esta era “high-tech” onde os exames tradicionais eram computadorizados e, especificamente na 

área de refrativa, uma pergunta se tornara inevitável: ceratotomia radial ou Excimer Laser?

Equipe médica no dia da primeira cirurgia refrativa com Excimer Laser que se tem conhecimento na América do Sul. Da esquerda para a direita: Tadeu 

Cvintal, Maurice John, Marcello Fonseca e Eduardo Martines
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Ricardo Guimarães

RK OU LASER?

Em meados da década de 90, a pergunta foi finalmente respondida: o laser viera 

para ficar e não tardou até a ceratotomia radial cair em desuso.

“O reconhecimento, pelo Conselho Federal de Medicina, de procedimentos 

cirúrgicos refrativos com Excimer Laser e ceratomileusis in situ exigiu grande empenho de 

nossas Sociedades e pode ser citado como um dos muitos exemplos de sua atuação".

Entramos com a medida cautelar com a ajuda dos advogados Iberê Bandeira de Melo e 

Belisário dos Santos Júnior e conseguimos reverter a situação", lembra Carlos França 

Rangel, presidente da SBCR na época.

Em editorial veiculado na revista 45 da Oftalmologia em Foco, em março de 1995, 

as Sociedades comunicam a vitória aos oftalmologistas e reafirmam sua representação:

“As lideranças foram, paulatinamente, abrindo mão de suas 

verdades quando viram seus filhos, também oftalmologistas, 

indo estudar fora e voltar fazendo todos os procedimentos que 

elas criticavam. A metade “nova” de médicos contribuiu para 

formar um ponto de vista mais coletivo sobre os temas antes 

considerados controversos. O debate, em muitos aspectos, não 

era médico, era geracional”.

Era ainda evidente o recente movimento de médicos brasileiros indo se especiali-

zar no exterior, o que ampliava as possibilidades de familiarização da comunidade oftal-

mológica com o novo momento tecnológico, cuja absorção fora um pouco mais palatável 

que o desenvolvimento que surgiu na década anterior.

Ficava claro que as atribuições das instituições ultrapassavam, inclusive, a voca-

ção mais óbvia, que era a de disseminar conhecimento científico. Através de ferramentas 

como suporte jurídico, pareceres de comissões, estudos retrospectivos, entre outras, SBCII 

e SBCR legitimavam sua representatividade na defesa dos interesses das subespecialida-

des, visando o benefício do médico e do paciente.

Mas quase os cirurgiões refrativos brasileiros sequer conseguem dar continuidade 

ao projeto. No dia 22 de dezembro de 1993, a presidência da SBCR convocou uma assem-

bleia extraordinária com a diretoria e os associados. A ordem do dia era autorizar a institui-

ção a entrar com medida cautelar e respectiva ação ordinária contra o Conselho Federal de 

Medicina com o objetivo de suspender os efeitos da resolução 1.353/92, com sua posterior 

anulação. "A resolução impedia os oftalmologistas de realizarem cirurgias refrativas.

Em 1990, Eduardo Martines, então tesoureiro da SBCR e oftalmologista do Instituto 

Tadeu Cvintal, começou a acompanhar os estudos do professor Richard Keates na 

Universidade da Califórnia sobre o Excimer Laser. Em abril de 1992, foram realizadas as 

primeiras cirurgias oculares a laser do Brasil, no serviço de Cvintal. No início de 1993, já havi-

am sido realizados mais de 45 mil procedimentos do tipo no mundo, mil deles em São Paulo.

Os próximos dez anos seriam dedicados ao aperfeiçoamento da técnica, que 

demorou a ganhar a confiança dos médicos. “Levamos tempo para nos certificar que a 

cirurgia ocular a laser era realmente segura”, relata Ricardo Guimarães.

"A primeira fase de desenvolvimento do Excimer foi totalmente voltada para a 

ablação superficial, denominada PRK (…) Atualmente, a micitomicina fez diminuir a 

incidência de haze. Mas, na época, seu uso era desconhecido. A lenta recuperação visual 

que dependia  da regeneração epitelial, a dor, as chances de haze, de regressão e as queixas 

de visão noturna eram comuns após o PRK. (…) A experiência acumulada com a ceratomi-

leusis era grande na época do aparecimento do Excimer Laser. A combinação das vanta-

gens da cicatrização na cirurgia lamelar à previsibilidade do Excimer estimulou vários 

cirurgiões a tentarem sua associação. (…) Pallikaris propôs o termo LASIK como Laser 

Assisted Keratomileusis em 1990. (…) O LASIK criou um momento de otimismo em 
19

relação à cirurgia refrativa, que se espalhou por todo o mundo” .

A RESOLUÇÃO DO CFM

“O Excimer Laser é uma tecnologia que veio de uma maneira revolucionária 

melhorar a qualidade das nossas cirurgias, nos direcionando para um futuro cheio de 

surpresas no campo da cirurgia refrativa, nos deixando cada vez mais próximos do sonho 
18

da emetropia” , escreveu Eduardo Martines no período.

18.Trecho de artigo assinado por Martines e publicado em encarte especial veiculado dentro da edição 33 da revista Oftalmologia em Foco.

19. AMBRÓSIO JR., Renato. CREMA, Armando. Tratado Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Rio de Janeiro. Cultura Médica, 2014. Capítulo 72: História da cirurgia 

refrativa: córnea e catarata - por Ricardo Guimarães e Márcia Reis Guimarães.
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FORMAÇÃO DE JOVENS MÉDICOS

As Sociedades colhiam os frutos da consolidação: o número de inscrições anteci-

padas e de submissão de trabalhos científicos surpreenderam os organizadores. O público 

foi o maior dos congressos oftalmológicos do ano.

Mesmo assim, uma das primeiras iniciativas da SBCR e da SBCII direcionadas aos 

mais novos surgiu no congresso de 94. Ela foi chamada de Oftalmologista do Amanhã. O 

objetivo era o de  “reunir médicos com até três anos de formados, residentes ou não, para 

trocarem ideias, instruírem-se e iniciarem-se no diagnóstico, nas condutas clínico-

cirúrgicas, na terapêutica e nos equipamentos para catarata, implantes intraoculares e 

cirurgia refrativa”, conforme explicou João Alberto Holanda de Freitas, em circular publi-

cada no início de 1994. O evento acabou servindo ainda à reciclagem dos mais experientes e 

ao encontro de diferentes gerações. A palavra de ordem era divisão do conhecimento.

Pius M. Burcher, Miles Friedlander, Frank Pollack, Maurice John, Richard 

Lindstrom, Mathias Zirm, David McIntyre, Robert Osher, Curtin Kelley, Emanuel Rosen, 

George Waring, James Salz, Yves Pouliquen, Richard Villasenor, Jefrey Robin foram 

alguns dos convidados internacionais.

sos até hoje organizados: cursos básicos e avançados com professores estrangeiros, concur-

so de pôster, wet labs, palestras, temas livres, programação social, turística, festa de encer-

ramento e entrega de prêmios.

Ao longo desta obra, iremos conhecer as diversas ações das Sociedades visando o 

envolvimento dos jovens oftalmologistas com as subespecialidades de catarata e refrativa, 

seja no âmbito da participação em eventos, pesquisas, cursos, campanhas ou na adesão ao 

quadro de associados.

Ao longo de sua história, as Sociedades de Catarata e Refrativa, seguindo suas 

obrigações estatutárias de cuidar da formação e atualização do oftalmologista, empreen-

deram especial empenho no engajamento de médicos em início de carreira. Tanto em 92 

como em 94, no entanto, os organizadores tiveram que lidar com riscos ao quórum de 

residentes, que foram desencorajados por alguns professores a participarem dos eventos.

No dia 3 de janeiro de 1994, uma segunda-feira, Renato Ambrósio estava a cami-

nho da igreja. Ele pretendia acender velas a Nossa Senhora. Em meio ao trajeto, foi vítima 

de um assalto. O médico foi baleado e encaminhado ao Hospital Miguel Couto. Mas a 

violência sofrida por ele fora fatal. O fundador da SBCR e pioneiro da cirurgia refrativa no 

Brasil teve sua vida interrompida no dia 5 de janeiro.

O ADEUS A RENATO AMBRÓSIO

“Justamente o mais imprevisível desfecho para a vida do mineiro pacífico, do 

cidadão afável, do colega brilhante, do ser humano completo que conviviam na personali-

dade e palpitavam no coração desse amigo inesquecível”, escreveu Canrobert de Oliveira.

OS SIMPÓSIOS VIRAM CONGRESSOS

Um grande amigo se fora. E um belo legado havia de ser honrado. Foi com esse 

espírito que, entre os dias 26 e 30 de abril de 1994, foi realizado o II Congresso Internacional 

de Catarata, Implantes Intraoculares e Cirurgia Refrativa, no Hotel Transamérica em São 

Paulo. Pela primeira vez, os eventos de catarata e refrativa aparecem unificados e o nome 

"simpósio" dá lugar à palavra "congresso".

O número da edição ("Segundo" Congresso) partiu do pressuposto que o evento 

anterior havia sido o primeiro. De fato, o simpósio de 92 mudou o patamar dos eventos das 

instituições e os encontros posteriores enfrentaram o desafio de manter esses novos 

padrões de público e de atrações. No entanto, 

mais tarde, já com a ABCCR/BRASCRS consoli-

dada, sob a presidência de Pedro Paulo Fabri, a 

direção deliberou a favor de incluir os primei-

ros simpósios na contagem dos congressos.

O FORMATO

O modelo dos encontros de 92 e 94 já 

era mais semelhante ao formato dos congres-

Flávio Rezende, João Alberto Holanda de Freitas, presidente da 

SBCII, e Virgílio Centurion no II Congresso Internacional de 

Catarata, Implantes Intraoculares e Cirurgia Refrativa
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AS SOCIEDADES VÃO PARA MINAS

A importância de Minas Gerais para a Oftalmologia brasileira é proporcional aos 

conhecimentos do professor Hilton Rocha e à geração de médicos que ele magistralmente 

formou. Depois de nascer no Rio e crescer em São Paulo, não havia portanto região mais 

acolhedora e inadiável à continuidade do desenvolvimento das Sociedades e de seus 

serviços à comunidade oftalmológica.

O mineiro escolhido para assumir a Refrativa era um nome natural na linha de 

sucessão composta por seus fundadores mais íntimos: Ricardo Guimarães, o médico-

cientista que se tornara porta-voz do grupo nas décadas de 80/90.

Era uma evolução e tanto. 

“Métodos seguros, anestesia local e incisões cada vez mais 

reduzidas têm permitido o aumento das cirurgias de catarata 

com deambulação e altas imediatas. Médicos e pacientes só têm 

a ganhar com isso. Os benefícios estão na ausência dos riscos de 

complicações pós-operatórias provocadas pela imobilidade 

(tromboembolismo pulmonar, flebites, prostatismo, etc.) e 

diminuição da ansiedade, além de uma sensível redução de 

despesas hospitalares. A anestesia geral estaria limitada às 
20

crianças e aos pacientes sem controle mental”.

Já o nome escolhido para liderar a Catarata fora o de um promissor especialista em 

facoemulsificação: Fernando Trindade. Ele também ficara conhecido por ter sido pioneiro 

na realização da cirurgia ambulatorial de catarata. Em 1990, quatro anos antes de se tornar 

presidente, ele escreveu  para a Oftalmologia em Foco:

20. Artigo publicado na Oftalmologia em Foco número 24, outubro de 1990.
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21. Tanto para a Catarata como para a Refrativa foram criadas diretorias novas nesta gestão: Social, Divulgação e Comercial. O número de médicos no corpo diretor vinha 

crescendo a cada gestão.

O CONGRESSO DE BELO HORIZONTE

O III Congresso Internacional de 

Catarata, Implantes Intraoculares e 

Cirurgia Refrativa aconteceu entre os dias 

27 e 30 de abril de 1996, no Minascentro, em 

Belo Horizonte. Alguns ingredientes 

contribuíram para que esse encontro, 

depois da mudança de patamar promovida 

pelo simpósio de 92, fosse um segundo 

grande marco na trajetória científica e 

institucional das Sociedades.

Entre os 46 estrangeiros convida-

dos, estavam Jack Dodick, Robert Osher, 

Samuel Masket, Howard Fine, Jack Singer, 

Georges Baikoff. O evento registrou ainda a 

presença dos dois nomes mais fortes em 

termos de representação das subespeciali-

dades: “Apesar de Minas não ter mar, 

conseguimos trazer a poderosa esquadra 

norte-americana capitaneada por Charles 

Kelman que, na época, era o presidente da 

ASCRS. E o israelense Blumenthal, então, 

presidente da ESCRS”, destaca Fernando 

Trindade.

Sem dúvida, o primeiro deles foi o 

desvio de rota que os grandes figurões 

mundiais da Oftalmologia tiveram de fazer 

para sair do eixo Rio-São Paulo e chegar ao 

interior do Brasil. A lista de convidados 

internacionais era mais uma vez extensa.

Fernando Trindade entrega placa de homenagem da SBCII à 

Charles Kelman

Jack Dodick, com Fernando Trindade e Charles Kelman
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“Queríamos quebrar a hegemonia Rio-

São Paulo. Acharam, a princípio, que ninguém 

viria. Mas o congresso foi um sucesso e, a partir 

daquele momento, além dos simpósios nacionais, 

os congressos internacionais começaram a viajar 

pelo Brasil”, lembra Ricardo Guimarães. 

A CRIAÇÃO DA SBAO

Com o desenvolvimento de tecnologias em Oftalmologia, especialmente nas áreas 

de catarata e refrativa, os consultórios passaram a requerer um aporte financeiro muito 

considerável. E as lideranças da SBCR e da SBCII identificaram a necessidade de fomentar 

a cultura de um serviço bem gerido e próspero, através de conhecimentos administrativos 

e da contratação de profissionais especializados em atendimento, finanças, contabilidade, 

marketing, recursos humanos, entre outros.

Ricardo Guimarães, grande entusiasta da ideia, pediu a Carlos Heler Diniz que 

usasse  a experiência que adquiriu cuidando dos estatutos da SBCR e da SBCII para elabo-

rar o estatuto da SBAO.

"Éramos um grupo pequeno, de 18 a 20 pessoas, que víamos a necessidade da 

Catarata e da Refrativa (e da Oftalmologia, em geral) saberem lidar com os investimentos em 

equipamentos muito caros em seu arsenal terapêutico. Saber administrar, portanto, tornou-

se uma necessidade", lembra Carlos Heler, que foi o segundo presidente da nova instituição.

Nos Estados Unidos, a já formada ASCRS tinha construído, em seu corpo, a 

American Society of Ophtalmic Administrators (ASOA). No Brasil, a SBAO foi fundada 

oficialmente no dia 28 abril de 1996, durante o congresso da SBCR e da SBCII, e durante o 

seu próprio congresso. Acontece que o escopo da entidade vinha sendo elaborado simulta-

neamente à organização do primeiro encontro. Esse integrou a grade do III Congresso

Nesse período, as Sociedades firmaram o que acabou sendo uma duradoura 

parceria com a Associação Brasileira de Bancos de Olhos e Transplante de Córnea (ABBO). 

E criaram uma entidade que pode ser apontada como mais um grande legado do congres-

so de 96: a Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia (SBAO).

Carlos Heler recorda que o principal 

desafio inicial foi a filiação da SBAO ao CBO 

que, então, não permitia filiados não médi-

cos. "E o nosso permitia, pois queríamos 

melhorar a administração oftalmológica 

como um todo. O estatuto do CBO foi modifi-

cado. A presidência ficou reservada apenas

Internacional de Catarata, Implantes Intraoculares e Cirurgia Refrativa, do qual, por fim, 

nunca se dissociou.

Ricardo Guimarães

“O oftalmologista melhor qualificado para o sucesso hoje não é 

apenas o de melhor formação médica, mas sim aquele que souber 

compreender estas variáveis do campo estratégico, de mercado e 

da gerência de recursos materiais e humanos. Foi por essa razão 

que fizemos anexar ao nosso programa de catarata e cirurgia 

refrativa o I Congresso Brasileiro de Administração em 
22

Oftalmologia”.

Finalizado o primeiro simpósio, já havia encontros da SBAO marcados para o ano 

seguinte, 1997, em Florianópolis e no Rio de Janeiro. A agenda da instituição nunca esvaziou.

O primeiro comando ficou a cargo de Hamleto Molinari. Em entrevista especial por 

ocasião de sua posse, ele disse: “Nosso planejamento é conscientizar os colegas de que, com 

os custos dos equipamentos e características 

atuais de nossa especialidade, cada oftalmolo-

gista já é uma microempresa, e como tal tem 

que ser gerido”.

A presença ilustre do I Congresso da SBAO foi Lucy Santiago, diretora executiva da 

American Society of Ophtalmic Administrators (ASOA). Ela debateu a questão dos recursos 

humanos em empresas da área de Oftalmologia; e falou sobre temas mais polêmicos, como 

fraudes e abusos.

Presidentes da SBAO ao longo dos anos:

De 1998 a 2000: Carlos Heler Diniz

De 2012 a 2014: Flávio Rezende Dias.
De 2014 a 2016: Ronald Cavalcanti

De 2018 a 2020: Gustavo Victor

De 2010 a 2012: Mário Ursulino
De 2006 a 2010: Renato Ambrósio Júnior
De 2004 a 2006: Edna Almodin

De 1996 a 1998: Hamleto Emílio Molinari

De 2000 a 2002: Virgílio Centurion
De 2002 a 2004: Paulo Fadel

De 2016 a 2018: Paulo Fadel
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22. Editorial escrito para Oftalmologia em Foco, edição 49, de dezembro de 1996.

Charles Kelman faz demonstração de facoemulsificação na 

clínica Dr. Fernando Cançado Trindade - Microcirurgia 

Ocular, em Belo Horizonte, em 1996
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Paulo Cesar Fontes

Eis os resultados:

Sob orientação de um advogado especializado - doutor Carlos Alexandre Moreira, 

contratado pela SBCR para orientar todo o processo -, antes da abertura da urna, foi elaborado 

um documento assinado por todos, onde se estabeleceram, com rigor absoluto, todas as regras 

que seriam seguidas na apuração, respeitados todos os artigos do estatuto da SBCR em vigor.

Eleitos membros do Conselho Consultivo:

Todos os sócios teriam direito a voto. Eles receberiam cédulas e deveriam encaminhá-

las preenchidas à sede da SBCR, em Nova Lima, Minas Gerais, através de correio ou fax.

No dia 24 de julho de 1996, seus dirigentes convocaram Assembleia Geral, onde uma 

comissão eleitoral formada por Carlúcio Andrade, Ricardo Guimarães, Canrobert de Oliveira 

e Carlos França Rangel explicou as normas do pleito que definiria o presidente, vice-

presidente e os membros do Conselho Deliberativo para o biênio 1996-1998. Ficou decidido 

que os demais membros da diretoria deveriam ser indicados pelos presidentes eleitos e, em 
23

seguida, aprovados pelo Conselho Consultivo .

“Encerrado o período estabelecido para a votação, a Comissão Eleitoral lacrou a urna 

dos votos até então recebidos e aguardou o período necessário para o recebimento, pelos 

Correios, dos votos postados até aquela data. Marcada a data de apuração, foram convocados 

todos os candidatos ou representantes por eles designados e, em 30 de novembro, efetuou-se a 

apuração.

No dia 10 de outubro de 1996, as primeiras eleições diretas da SBCR começaram 

oficialmente. Os votos dos associados deveriam ser enviados até o dia 14 de novembro 

daquele ano.

Em sua última edição do ano de 1996, a Oftalmologia em Foco noticiou:

Tadeu Cvintal, Márcia Reis Guimarães, Miguel Ângelo Padilha, Eduardo Martines, Hamleto 

Molinari, Antônio Carlos Violante, Paiva Gonçalves e Carlos Heler Diniz.

A apuração, dadas as suas características, estendeu-se por dois dias, tendo sido 

conferida a validade de voto por voto.

Eleito próximo presidente da SBCR:

Para o cargo de vice-presidente (futuro presidente da gestão seguinte) o inusitado 

ocorreu. O grande prestígio desfrutado pelos candidatos determinou um empate que,

O PRIMEIRO LUCRO EM CONGRESSOS

Os congressos foram, progressivamente, crescendo. E, a cada gestão, a direção se 

voltava ao crescimento administrativo, estrutural e financeiro. Os frutos dessa curva 

ascendente foram colhidos no congresso de Belo Horizonte. Pela primeira vez, as 

Sociedades obtiveram lucro com o evento. E isso lhes permitiu dar um salto importante em 

termos de estruturação. O dinheiro serviu para financiar, em boa parte, a compra da 

primeira sede da SBCII e da SBCR, assunto sobre o qual trataremos mais adiante.

A necessidade de profissionalização dos processos também ia se impondo. 

Durante o congresso de Belo Horizonte, a SBCR promoveu o que chamou de “moderniza-

ção de seu estatuto”. Uma das mudanças propostas possibilitou à entidade dar um passo 

ousado: implementar um sistema de eleições diretas.

A PRIMEIRA ELEIÇÃO DIRETA

a médicos. Mas, hoje, já existem especialistas denominados Administradores em 

Oftalmologia".

Embora tenha sido criada dentro das estruturas da Catarata e da Refrativa e, até 

hoje, esteja instalada em suas dependências físicas, a SBAO, desde o início, foi criada para 

servir a toda a comunidade oftalmológica.

"Ela foi acolhida pela Catarata e pela Refrativa, inclusive nos 

congressos, mas foi criada com o objetivo de atender a todos os 

oftalmologistas, em sociedades, pequenos consultórios ou 

grandes hospitais. Quem faz glaucoma e retina, por exemplo, 

utiliza tanto os serviços e os conhecimentos da SBAO como os 

médicos de catarata e refrativa. Hoje, a retina, especialmente, é 

uma subespecialidade que precisa ser administrada, também 

devido ao aparato tecnológico, que cresceu enormemente.”

Carlos Heler Diniz

23. Neste momento, ora ainda se fazia referência a Conselho Consultivo, ora a Conselho Deliberativo. O Conselho Consultivo passa oficialmente a ser chamado de Conselho 

Deliberativo após decisão tomada em Assembleia Geral Extraordinária convocada em 6 de setembro de 1997.
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O impasse foi soluci-

onado com a aplicação do 

improbabilíssimo critério 

que determina a posse do 

mais velho em caso de empa-

te, a exemplo do que aconte-

ce nas eleições brasileiras. Tal 

regra havia sido colocada no 

documento que antecedeu a 

apuração mesmo parecendo quase absurda naquele momento. Assim, foi eleito para vice-

presidente da SBCR Ednei Nascimento.

“Quando fizemos a mudança no estatuto criando a eleição 

direta com a troca de decisões por fax, a ideia era inaugurar um 

regime mais democrático. Todo mundo poderia votar, e não era 

necessário sequer ir ao congresso. Na época, teve gente que 

considerou a mudança suicida. Mas o modelo não apenas pegou 

entre nós como, logo depois, foi reproduzido por inúmeras 

sociedades médicas".

A lisura e transparência que caracterizam todo o processo se constituíram em um belo 

exercício de democracia”.

Ricardo Guimarães

Ambos receberam 95 votos. Paulo Cesar Fontes ganhou a eleição para presidente 

com 168 dos 230 votos válidos.

mesmo após  múl t ip las 

recontagens, confirmou-se.

O empate a que a reportagem se refere foi entre Ednei Nascimento e Walton Nosé.

Edição 49 da Oftalmologia em Foco, de dezembro de 1996

OS CONGRESSOS VOLTAM AO RIO DE JANEIRO

Depois de passar por São Paulo e por Minas Gerais, as Sociedades voltam à sua 

terra natal. O ano de 1997 começa com um evento bem carioca: o Simpósio de Catarata e 

Refrativa Rio 97, que aconteceu nos dias 21 e 22 de março, no Hotel Intercontinental. Ele era 

a prévia "à brasileira" do que estava sendo planejado para o ano seguinte: o IV Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, também no Hotel Intercontinental, dos dias 

13 a 16 de maio de 1998.

Antes de efetivar a compra de uma sala, porém, a Catarata precisava atravessar 

um gargalo fiscal: nos últimos sete anos, as declarações de renda da SBCII não haviam sido 

enviadas. E a regularização era a prioridade. Em julho de 1997, Flávio Rezende prestou 

conta aos sócios.

“Até hoje não conseguimos estabelecer uma secretaria física para a Sociedade 

Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, no Rio de Janeiro, porque estamos tentan-

do resolver sua situação junto à Receita Federal. Nos últimos sete anos, não foram feitas as 
24declarações de renda da SBCII, e por isso ainda não pudemos adquirir nossa sede”.

De maneira geral, a tônica desse período era arrumar a casa: organizar contas bancá-

rias, estimular os sócios a quitarem as anuidades e, concomitantemente, dar prosseguimento 

à agenda de eventos. Além do Rio 97, foram realizados simpósios regionais de catarata e 

cirurgia refrativa em Natal, nos dias 27 e 28 de junho; e em Brasília, no início de agosto.

Neste momento, as Sociedades estavam também investindo em parcerias interna-

cionais. Destaque para os benefícios aos associados da SBCR na home page da 

International Society of Refractive Surgery (ISRS).

No entanto, mais do que colocar mais um grande evento de pé, a necessidade de 

organização das instituições ganhava ressonância. Sob o comando de Flávio Rezende, na 

Catarata, e de Paulo Cesar Fontes, na Refrativa, estava aberta a temporada de estruturação. 

Era cada vez mais evidente que as sucessivas trocas de endereço, que acompanhavam as 

mudanças de presidência, surtiam efeitos negativos, como a dificuldade em manter os 

associados. Uma sede física e definitiva demandava um investimento, que se tornara 

possível com o lucro gerado pelo congresso de Belo Horizonte.

Home page?

24. Editorial divulgado na revista Oftalmologia em Foco.
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UMA PÁGINA NA INTERNET

A ideia de uma página na Internet em 1997 era ainda tão pouco familiar à realidade 

brasileira que para comunicar os benefícios a serem desfrutados pelos associados na ISRS 

on-line, a SBCR divulgou um guia que começava do… começo! Marcas de computador 

pessoal a serem adquiridas; conceitos de software e modem; a necessidade de uma linha 

telefônica e de um provedor de Internet (incluindo a explicação do que afinal era Internet). 

E, enfim, comunicava ao sócio 

que, chegando à página da ISRS, 

ele teria acesso ao Jornal de 

Cirurgia Refrativa, à biblioteca 

com publicações e resumos, 

estudos sobre LASIK, notícias em 

t e m p o  r e a l ,  c a l e n d á r i o  d e 

eventos, entre outros benefícios. 

A comunicação e o acesso à 

informação haviam mudado bruscamente. E era 

preciso acompanhar.

Obviamente, a questão do endereço físico 

era mais premente. E a cidade já havia sido 

escolhida.

A primeira menção a um site para as 

Sociedades surgiu durante Assembleia Geral 

Extraordinária da Refrativa, em 28 de abril de 

1996. O objetivo era facilitar a interação com os 

sócios através dos novos meios de comunicação 

digitais. A ideia amadureceu e, diante de 

entidades internacionais afins fixando endereços 

no universo web, uma "home page” para a 

Catarata e a Refrativa no Brasil era questão de 

tempo.
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Entre os diretores, o clima da 

época estava inclinado a enfatizar a 

“carioquice" das Sociedades. Sem 

dúvida, São Paulo era o lugar para 

onde a produtividade do País conver-

gia. Mas critérios como origem e raízes 

foram timbrados com mais força 

naquela escritura que consolidou de 

vez a SBCII e a SBCR.

A PRIMEIRA SEDE

Era no Rio de Janeiro que a Sociedade havia nascido. Era no Rio de Janeiro que ela 

deveria ficar. Pelo menos no caso da SBCII, assim ficou decidido e registrado: em 6 de 

setembro de 1997, durante uma AGE, diretoria e associados elegeram o Rio como a sede 

oficial da Sociedade Brasileira de Catara e Implantes Intraoculares - que também perdeu 

oficialmente o hífen na palavra “intraoculares".

Em 1º de abril de 1998, Tânia 

Beatriz dos Reis Wagner, a primeira 

funcionária das Sociedades, foi contra-

tada no escopo da SBCR. Exerceu a 

função de secretária até 13 de maio de

A compra da sala foi efetivada e, em 30 de março de 1998, o endereço da SBCII 

mudara da Rua Bogari, na Lagoa, onde morava o presidente Flávio Rezende, e fora para a 

Avenida Visconde de Pirajá 111, 818. A sala, no entanto, foi comprada pelas duas 

Sociedades, em conjunto. E sua aquisição significava mais do que uma mudança estrutural 

de patamar ou a conquista de um endereço fixo de correspondência com os associados. “As 

Sociedades precisavam de um lugar para armazenar suas memórias”, disse Ednei 

Nascimento, no dia de sua posse como presidente.

“Os documentos das Sociedades, até então, moravam numa mala que, com o 

passar do tempo, acabou ficando comigo. Até que chegou o dia em que eu os entreguei, 

feliz da vida,  numa sede própria”, lembra Carlos Heler.

0x

Paulo Cesar Fontes, presidente da SBCR, durante o simpósio regional 

Norte-Nordeste, em 1997. A essa altura, Catarata e Refrativa já apareciam 

juntas também nos nomes dos simpósios regionais

1999. Menos de dois meses depois, em 1º de julho, foi a vez de Terezinha Souza Moreira 

integrar os quadros das instituições. Ela ficou mais tempo: até 14 de outubro de 2003. 

Trabalho não faltava. A começar pelo recadastramento dos sócios.

O esforço de estruturação teve continuidade nas gestões posteriores e seus resulta-

dos foram identificados inclusive no número de membros: ao final do mandato seguinte 

(Miguel Padilha e Ednei Nascimento) esse montante chegou a dobrar.

O IV Congresso Internacional de 

Catarata e Cirurgia Refrativa aconteceu no 

Hotel Intercontinental no Rio de Janeiro, entre 

os dias 13 e 16 de maio de 1998.

O IV CONGRESSO 

INTERNACIONAL

Os congressos se superavam a cada edição. E traziam os medalhões da facoemulsi-

ficação, procedimento que já estava mais evoluído e foi considerado o mais seguro. Mesmo 

assim, o dado oficial era de que apenas 10% dos oftalmologistas do Brasil tinham a faco 

como técnica de rotina. Enquanto isso, 90% adotaram a extracapsular.

O evento inaugurou novidades impor-

tantes, como a transmissão ao vivo de cirurgias 

de catarata realizadas no hospital São Vicente 

de Paulo para o Hotel Intercontinental. Dois 

dos mais importantes oftalmologistas do 

cenário mundial da época operaram: Howard 

Gimbel, inventor da capsulorrexe e da técnica 

Divide and Conquer; e David McIntyre, que foi 

um dos cirurgiões que mais ensinaram a cirur-

gia extracapsular de catarata aos oftalmologis-

tas brasileiros. A lista de congressistas internacionais, mais uma vez, era longa: mais de 42. 

Incluindo Charles Kelman e Robert Sinskey que tinha o crédito, no contexto, de ser o autor 

da lente intraocular mais utilizada no mundo.

Refrativa: Paulo Cesar Fontes passa o bastão a Ednei 

Nascimento, após o IV Congresso Internacional, em 1998
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Um outro ponto interessante do IV Congresso Internacional foi a retomada do 

Festival de Vídeos. Realizado pela primeira vez em 1992, ele acabou não tendo continuida-

de nos congressos subsequentes. Em 98, o evento não só foi realizado como consagrou a 

produção de filmes por brasileiros.

“Com certeza, o implante intraocular acabou por se transformar no procedimento de 

escolha de todos os cirurgiões no País”, escreveu Miguel Padilha, na Palavra do Presidente da 

Oftalmologia em Foco, quando assumiu a liderança da SBCII, ao final deste evento.

Aquele era um momento de estímulo à videografia na Oftalmologia, da qual 

Carlos Figueiredo, organizador do Festival de Vídeos de 1998, foi grande encorajador. Esse 

tema, no entanto, merece um capítulo à parte.

O presidente da SBCII, Flávio Rezende, junto aos demais ex-presidentes da instituição no IV Congresso Internacional. Da esquerda para a direita: 

Flávio Rezende, Fernando Trindade, João Alberto Holanda de Freitas, Tadeu Cvintal, Paulo Cesar Fontes, Miguel Padilha e Afonso Fatorelli
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OFTALMOLOGISTA, FILME SUAS CIRURGIAS!

Figueiredo continuou:

EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

A pergunta foi proposta por Carlos Figueiredo, um ano antes do Festival de 

Vídeos do congresso de 98.  O médico usou um espaço da revista Oftalmologia em Foco 

para estimular os colegas cirurgiões a filmarem suas cirurgias e registrarem momentos 

únicos que, se captados, poderiam inspirar centenas de outros especialistas a experimenta-

rem com êxito situação similar.

“Imagine uma ponteira de facoemulsificação dentro da câmara anterior e a 

cápsula posterior se rompe! Qual a conduta a ser tomada?”.

“Pouquíssimos cirurgiões, em raras situações, são capazes de 

resolver magistralmente uma complicação e doar à humanidade 

uma manobra cirúrgica capaz de se perpetuar no tempo. Robert 

Osher fez isso - e publicou um vídeo - quando descreveu a injeção de 

viscoelástico na câmara anterior para compensar a pressão negativa 

criada pela retirada abrupta da ponteira de facoemulsificação. 

Howard Gimbel fez isso quando descreveu - em vídeo - em 85, a 

capsulorrexe anterior. Nagahara também o fez, em 93, quando 

descreveu - em vídeo - a técnica de “facochop”. Howard Fine muitas 

vezes descreveu -  em vídeo - sua “clear cornea”. Uma imagem vale 

mais que mil palavras! Por isso o vídeo passou a ser, na última 

década, o veículo potencial de publicação dos cirurgiões oftálmicos”.

A prática de fazer filmes cirúrgicos data de meados do século XX e é bem anterior à 

própria popularização das câmeras de vídeo. No início, usava-se equipamento de cinema, 

e as imagens eram armazenadas em pesados rolos de filme Super-8.  No final da década de 

70, surgem os videocassetes, que tornam a exibição mais flexível. Tem início a cultura de 

filmes cirúrgicos na grade científica dos congressos médicos.
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“Lentamente, fomos entrando na era da videografia. Com o 

Super-8, depois de filmar, era preciso revelar o filme. O processo 

todo era bastante caro, demorado e trabalhoso. Inicialmente, não 

se sabia se o betamax viria para ficar, até que se universalizou o 

sistema VHS. Com a evolução, surgiu o Super-VHS que, 

proporcionando melhor definição de imagem, acabou conquis-

tando os amadores. Enquanto isso, os profissionais já usavam o 

U-Matic, que depois evoluiu para o sistema Beta-Cam. O Beta-

Cam apresenta uma resolução de imagem muito maior, com 

perda de qualidade muito pequena durante a edição e reprodu-

ção de cópias”.

O assunto não tinha limite. Era preciso pensar em equipamento, tempo e custo. 

Vieram os programas de edição mais sofisticados como Final Cut e Adobe Premiere. E, de 

repente, a tecnologia passou a caber na palma da mão, com o advento das câmeras de alta 

resolução dentro dos smartphones, tema que entrou no programa de wet labs do XVIII 

Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, em 2018.

OS FESTIVAIS

O entusiasmo gerado pela competição dos Festivais de Filmes de congressos 

oftalmológicos só é menos importante do que o crescimento científico proporcionado pela 

prática. Por isso, ela foi e continua sendo tão estimulada pelas Sociedades de Catarata e 

Refrativa. Reiteradas vezes, presidentes e diretores recorreram aos veículos de comunica-

ção para incentivar os sócios a não negligenciarem os registros.

Os vídeos sempre fizeram parte dos encontros das entidades. Ainda na época dos

A intimidade dos especialistas com a videografia foi crescendo proporcionalmen-

te à sofisticação de equipamentos e softwares, que iam se tornando cada vez mais fáceis de 

compreender e operar. Na mesma reportagem, Carlos Figueiredo resgatou essa linha do 

tempo: O modelo foi aprimorado: estabeleceu-se critérios, metodologia de julgamento, 

tipos de premiação e, em 98, o Festival de Vídeos Alcon foi retomado. E nunca mais saiu da 

programação dos congressos internacionais.

‘Não tem uma catarata que você chama de rock hard?’.

‘Sim, tem’.

‘Então vamos fazer o Rock Hard Cataract Café”, lembra Miguel Padilha, presidente 

da Catarata na ocasião, e idealizador da nova estética.

Em 2000, durante o VI Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, 

no Rio, o Festival de Filmes cresceu em estética e identidade. Era o início da fase “holly-

woodiana” da cerimônia. A disputa virou uma solenidade pomposa e alegre, que dá pres-

tígio e reconhecimento aos seus participantes e ganhadores.

simpósios, mesmo os regionais, a exibição de filmes era um momento rico de estudo e 

aprendizado. Mas foi o simpósio de 1992 que inovou com o formato do I Festival de Vídeos 

Alcon, inspirado no evento promovido pela ASCRS.

“Transformamos um dos auditórios do Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, 

numa verdadeira sala de cinema. Criamos ainda um cenário de bar, cuja história é curiosa. 

Regina, minha esposa, perguntou:

146 147O FESTIVAL DE FILMESASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Estatueta de premiação estilizando a imagem do Cristo Redentor criada para o congresso de 2000



“Lentamente, fomos entrando na era da videografia. Com o 

Super-8, depois de filmar, era preciso revelar o filme. O processo 

todo era bastante caro, demorado e trabalhoso. Inicialmente, não 

se sabia se o betamax viria para ficar, até que se universalizou o 

sistema VHS. Com a evolução, surgiu o Super-VHS que, 

proporcionando melhor definição de imagem, acabou conquis-

tando os amadores. Enquanto isso, os profissionais já usavam o 

U-Matic, que depois evoluiu para o sistema Beta-Cam. O Beta-

Cam apresenta uma resolução de imagem muito maior, com 

perda de qualidade muito pequena durante a edição e reprodu-

ção de cópias”.

O assunto não tinha limite. Era preciso pensar em equipamento, tempo e custo. 

Vieram os programas de edição mais sofisticados como Final Cut e Adobe Premiere. E, de 

repente, a tecnologia passou a caber na palma da mão, com o advento das câmeras de alta 

resolução dentro dos smartphones, tema que entrou no programa de wet labs do XVIII 

Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, em 2018.

OS FESTIVAIS

O entusiasmo gerado pela competição dos Festivais de Filmes de congressos 

oftalmológicos só é menos importante do que o crescimento científico proporcionado pela 

prática. Por isso, ela foi e continua sendo tão estimulada pelas Sociedades de Catarata e 

Refrativa. Reiteradas vezes, presidentes e diretores recorreram aos veículos de comunica-

ção para incentivar os sócios a não negligenciarem os registros.

Os vídeos sempre fizeram parte dos encontros das entidades. Ainda na época dos

A intimidade dos especialistas com a videografia foi crescendo proporcionalmen-

te à sofisticação de equipamentos e softwares, que iam se tornando cada vez mais fáceis de 

compreender e operar. Na mesma reportagem, Carlos Figueiredo resgatou essa linha do 

tempo: O modelo foi aprimorado: estabeleceu-se critérios, metodologia de julgamento, 

tipos de premiação e, em 98, o Festival de Vídeos Alcon foi retomado. E nunca mais saiu da 

programação dos congressos internacionais.

‘Não tem uma catarata que você chama de rock hard?’.

‘Sim, tem’.

‘Então vamos fazer o Rock Hard Cataract Café”, lembra Miguel Padilha, presidente 

da Catarata na ocasião, e idealizador da nova estética.

Em 2000, durante o VI Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, 

no Rio, o Festival de Filmes cresceu em estética e identidade. Era o início da fase “holly-

woodiana” da cerimônia. A disputa virou uma solenidade pomposa e alegre, que dá pres-

tígio e reconhecimento aos seus participantes e ganhadores.

simpósios, mesmo os regionais, a exibição de filmes era um momento rico de estudo e 

aprendizado. Mas foi o simpósio de 1992 que inovou com o formato do I Festival de Vídeos 

Alcon, inspirado no evento promovido pela ASCRS.

“Transformamos um dos auditórios do Hotel Intercontinental, no Rio de Janeiro, 

numa verdadeira sala de cinema. Criamos ainda um cenário de bar, cuja história é curiosa. 

Regina, minha esposa, perguntou:

146 147O FESTIVAL DE FILMESASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Estatueta de premiação estilizando a imagem do Cristo Redentor criada para o congresso de 2000



148 149O FESTIVAL DE FILMESASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

 “A evolução da videografia 

brasileira, desde então, foi fulminante e 

culminou com a grande premiação do Dr. 

Fernando Trindade no maior dos festivais 

de vídeo deste planeta, que é o Festival da 

Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia 

Refrativa. Sim, americano tem sim que 

sentar no seu sofá e aprender com os tupini-

quins a maneira correta de se colocar uma 

ICL. E o francês também tem que sentar

Só que o jogo virou de tal forma que os médicos brasileiros começaram a ganhar os 

festivais internacionais promovidos mundo afora! Alguns nomes explodiram em fama.

No entanto, até então, os oftalmologistas brasileiros eram poupados de competir 

em pé de igualdade com os especialistas de fora. Presumia-se que não havia uma relação 

justa de competitividade, devido à qualidade incomparável dos vídeos advindos do 

exterior.

Uma outra mudança fundamen-

tal que ocorreu no Festival de 2000 se 

refere à participação de médicos estrangei-

ros. Os oftalmologistas internacionais 

sempre foram bem-vindos - eles podiam 

participar através da categoria Língua 

Estrangeira; ou, se submetessem seus 

vídeos em português, tinham a opção de 

concorrer à premiação geral.

Nesse congresso, foi criada também a tradicional estatueta que estiliza o Cristo 

Redentor. A iniciativa partiu do então diretor de Vídeo da SBCII, Mário Nagão, e da direto-

ra de Marketing da Alcon, Carmem Martins. A peça foi encomendada a um artista plástico 

catarinense e até hoje ela é o símbolo do 

Festival de Filmes das Sociedades de 

Catarata e Refrativa.

Da esquerda para a direita: Miguel Padilha, Carmem Martins, Regina 

Padilha e Mário Nagão

Comissão que elege os melhores vídeos reunida para selecionar os 

premiados do congresso internacional de 2014, no Rio. Da esquerda 

para a direita: Miguel Ângelo Padilha, Pedro Paulo Fabri, Armando 

Crema, Renato Ambrósio Júnior, José Beniz e Homero Gusmão de 

Almeida

para aprender com Dr. Paulo Cesar Fontes sobre 

como lidar com um núcleo subluxado quando 

existe óleo de silicone na câmara vítrea. O australi-

ano também teve que sentar para aprender com 

Dr. Pedro Paulo Fabri como tirar vantagens da 

inserção do anel de Ferrara. O russo teve que 

aprender com Dr. Hamilton Moreira os detalhes 

de um tratamento de uma catarata traumática e 

todo o mundo se sentou para assistir ao O Dia do

A Oftalmologia do Brasil não deixava a 

desejar frente a de qualquer outro País. A produ-

ção audiovisual também não.

“Comecei participando dos festivais de vídeos. E fui sendo chamado para dar 

aulas, em seguida, para organizar congressos. Até fazer parte da diretoria”, lembra ele.

Além de descobridor de talentos para os diretores das Sociedades e de dissemina-

dor de ciência para a classe oftalmológica, o Festival de Filmes passou a ocupar o lugar de 

"momento mais esperado dos congressos internacionais" no coração dos participantes, 

com homenagens inesquecíveis, registradas a seguir.

25
Cão, do Dr. Virgílio Centurion” , escreveu Carlos 

Gabriel de Figueiredo.

Assim como a revista Oftalmologia em 

Foco, os festivais serviram ainda para estreitar 

laços entre as instituições e médicos qualificados 

que, com o tempo, vieram a integrar os quadros de 

liderança. Foi o caso de Armando Crema.

25. Palavra do Presidente, edição 75, outubro/novembro de 2001, da Oftalmologia em Foco.

A premiação de Fernando Trindade com o Grand-Prize 

com um vídeo sobre Lentes Fácicas no Festival da 

ASCRS, em maio de 2000, em Boston, foi um dos vários 

acontecimentos que construiu o respeito com que os 

estrangeiros veem a videografia brasileira na área de 

Oftalmologia
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Oftalmologia
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FESTIVAL DE FILMES AO LONGO DO TEMPO A partir desse evento, a ideia era não mais interromper a realização do 

Festival de Vídeos, que aconteceria em todos os congressos internacionais, 

de dois em dois anos.

A estátua da mão foi o primeiro prêmio concebido para prestigiar os 

ganhadores. Durval de Carvalho foi o Grande Campeão com o vídeo 

Manuseio em Captura de Lente Intraocular.

Começa a festa! Durante o VI Congresso Internacional, 

no Rio de Janeiro, o Festival de Filmes ganha ares de um 

evento lúdico e criativo.

2000

Pedro Paulo Fabri foi o Grande Campeão com o filme 

Implante Anel de Ferrara: Indicações. Na foto, ele 

recebe a homenagem de Miguel Padilha, idealizador do 

novo formato de competição. Para esse festival, foi 

criada a estatueta do Cristo Redentor estilizado, até hoje 

entregue aos ganhadores.

1998 

A premiação de vídeos Alcon é retomada no IV Congresso Internacional 

de Catarata e Cirurgia Refrativa, no Rio de Janeiro. Para os organizado-

res, estava claro que toda a evolução da cirurgia de catarata e refrativa 

nascia e era apresentada ao mundo através dos festivais de filme interna-

cionais. A comissão julgadora foi formada por Afonso Fatorelli, Ednei 

Nascimento, Virgílio  Centurion, Jacó Lavinsky, Walton Nosé, Fernando 

Trindade e Carlos Gabriel de Figueiredo.

Festival de Filmes do congresso de 2000, no Rio de Janeiro. O primeiro 

com aspecto "hollywoodiano"

Walton Nosé e Robert Osher, em 2000 Na foto, ladeando “Carmem Miranda”, 

o casal Sandra e Ednei Nascimento. 

Ladeando “Marylin Monroe”, o casal 

Miguel e Regina Padilha

Acontece o primeiro prêmio de vídeos Alcon. Os demais eventos internacionais, no entanto, não 

deram continuidade a esse formato de premiação, que só foi retomado em 1998. Até chegar o ano de 

2000, quando foi bolado o Festival de Filmes criativo e lúdico, da maneira como ele é conhecido hoje.

1992 

O argentino Roberto Zaldivar foi o grande campeão da 

categoria Didática no congresso de 1992. Os demais ganha-

dores dessa categoria foram Wendy Falzoni (segundo lugar); 

e Flávio Rezende (terceiro lugar).

Carlos Nicoli, também da Argentina, foi o grande 

campeão na categoria Original. O segundo lugar ficou 

com Carlos Figueiredo e o terceiro com Miguel Padilha.
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O Grande Campeão do Festival de Vídeos 

Alcon do X Congresso Internacional foi 

Victor Cvintal com o filme Encontro às 

Cegas: Um Novo Olhar.

2008

Flávio Rezende, Miguel Padilha, Durval 

de Carvalho, apresentadora, Fernando 

Trindade, Paulo Cesar Fontes, Carlos 

Figueiredo, Waldir Portellinha

Renato Ambrósio Júnior 

foi o Grande Campeão do 

festival de vídeos do VII 

Congresso Internacional 

com o filme Cirurgia 

Experimental em Olhos 

Humanos Após a Preser-

vação do Botão Córneo-

Escleral. Na foto, ele está 

com Fernando Trindade 

(à direita)

VII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, em 2002: 

Durval de Carvalho Jr., José Eutrópio Vaz, Ednei Nascimento, o 

apresentador Marcos Hummel, Durval de Carvalho e Carlos Heler Diniz

2002

2004

Em 2004, durante o Festival de Vídeos do VIII Congresso Internacional de Catarata e 

Cirurgia Refrativa, o prêmio de Grande Campeão ficou com Eduardo Martines, com o 

vídeo O Milagre da Multiplicação de Córneas.

Eduardo Martines.

Comissão julgadora de 2004. A baixa resolução da antiga fotografia compromete a 

nitidez da imagem

2006

No IX Congresso Internacional de Catarata e 

Cirurgia Refrativa, em Belo Horizonte, em 2006, 

Marcelo Ne�o foi o Grande Campeão com o filme 

Mitomicina-C: Técnicas, Dicas e Resultados. Na foto, 

ele recebe o prêmio das mãos do então presidente da 

SBCII, Homero Gusmão, que está à direita.

Victor Cvintal repete o feito e é o Grande Campeão do XI 

Congresso Internacional em Natal com o filme Blink. Na foto, ele 

recebe o prêmio das mãos do presidente da SBCII, Marco Rey.

2010

2010: solenidade de premiação 

de filmes do XI Congresso 

Internacional em Natal

Comissão organizadora do Festival de 2002. Em cima: Paulo Cesar 

Fontes, Marcelo Ventura, o apresentador Marcos Hummel, José 

Ricardo Rehder, Jorge Luís Dias. Embaixo: Walton Nosé, Carlos 

Figueiredo, Carlos Heler Diniz e José Eutrópio Vaz

José Ricardo Rehder, Victor Cvintal e Durval de Carvalho
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Claudio Trindade foi o vencedor do Grande Prêmio 

ABCCR/BRASCRS na premiação do Festival de 

Filmes do XIII Congresso Internacional, o último 

realizado pela SBCII e pela SBCR. O vídeo Ampliando a 

Profundidade de Foco com um Novo Conceito de 

Implante Intraocular foi considerado o melhor da noite 

e provou que "filho de peixe peixinho é". Claudio é filho 

de Fernando Trindade, oftalmologista brasileiro que é 

considerado grande produtor de vídeos em competições 

internacionais. Na foto, ele recebe o prêmio das mãos do 

presidente da SBCII, Armando Crema.

2012

O Grande Campeão da noite foi Leonardo Gontijo com o 

vídeo LIPItest. Exatamente 20 anos depois de apresentar 

a técnica de faco por córnea clara, no congresso de 92, 

Howard Fine foi chamado por Akaishi para fazer a 

entrega do prêmio a Gontijo.

No XII Congresso Internacional, 42 filmes disputaram os 

prêmios, divididos em cinco categorias pelo corpo de 

jurados formado por Paulo Cesar Fontes, Flávio Rezende, 

João Marcelo Lyra, Carlos Heler Diniz, Carlos Gabriel de 

Figueiredo, Newton Andrade e Leonardo Akaishi.

João Marcelo Lyra recebe o prêmio das 

mãos de Bruno Fontes, que apresentava 

a sessão. Ele foi o Grande Campeão com o 

filme Data integration: Key to Improve 

Decision-Making Process in Refractive 

Surgery Screening.

2016

Leonardo Akaishi, Leonardo Gontijo e Howard Fine

2014

Liliana Werner recebeu o Grande Prêmio ABCCR/BRASCRS 

pelo filme Principles of Refractive Index Shaping of Intraocular 

Lenses with Femtosecond Laser. Na foto à direita, ela recebe o 

prêmio das mãos do então presidente Pedro Paulo Fabri.

2018

Identidade visual do Festival de Filmes 2018

Congressistas chegam atravessando o tapete vermelho

Vencedores e comissão julgadora

Equipe de recreação do Festival de Filmes 2018
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A VIRADA DE SÉCULO

Da sede, veio o mobiliário, o sistema de informática, telefonia, secretária eletrônica 

e e-mail. Tudo para possibilitar a comunicação dos associados nos sete dias da semana. 

Eles foram recadastrados, seus endereços atualizados e receberam certificados de mem-

bros aspirantes e titulares.

A home page da Refrativa entrou no ar. O endereço www.sbcr.com.br foi anuncia-

do pelo presidente Ednei Nascimento e pelo diretor de Informática e Internet, Paulo Fadel: 

“A Internet é hoje a maneira mais rápida de se informar sobre inovações e avanços e espera-

mos que a home page da SBCR possa ser um fórum importante de atualização na nossa 

especialidade. Para isso, temos que criar o hábito de usar o computador, apesar do cansaço, 
26do estresse e dos compromissos do dia a dia” .

Os simpósios regionais prosseguiam e foram internacionalizados: Simpósio 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa Centro-Oeste, em Brasília; Norte-Nordeste 

em Salvador, e Sul-Sudeste, em Curitiba, registrando a presença de nomes como Roberto 

Zaldivar, Samuel Masket, Joaquim Barraquer, Steven Arshinoff.

Esse segundo endereço foi o que acabou "pegando". E, por muitos anos, direcio-

nou os usuários à home page oficial das Sociedades de Catarata e Refrativa que, por fim, 

decidiram compartilhar a mesma página. Com o passar dos anos, o site www.catarata-

refrativa.com.br sofreu atualizações, aperfeiçoou o layout e incorporou novas ferramentas 
27digitais. Até a sua repaginação total, em função da fusão das instituições .

As eleições diretas passaram a ser uma realidade para ambas as Sociedades. Em 

dezembro de 1999, elas divulgaram edital de convocação para escolha da diretoria que 

assumiria em abril de 2000, após a realização do VI Congresso Internacional de Catarata e 

Cirurgia Refrativa.

Além da página institucional da SBCR, em 1999, foi lançado o site www.catarata-

refrativa.com.br, para municiar o sócio com informações sobre o VI Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, que aconteceria entre 1º e 4 de abril de 2000, 

no Rio de Janeiro.

26. Editorial publicado na edição 63 da revista Oftalmologia em Foco, setembro/outubro de 1999.

27. Ainda nos dias de hoje, o endereço www.catarata-refrativa.com.br redireciona para o atual www.brascrs.com.br.
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CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Secretário Geral: Carlos Fernando Ferreira

Afonso Fatorelli, Miguel Ângelo Padilha, 

Paulo Cesar Fontes, Tadeu Cvintal, João 

Alberto Holanda de Freitas, Fernando 

Trindade, Flávio Rezende, Carlos G. de 

Figueiredo, Durval de Carvalho, Homero 

Gusmão de Almeida, Virgílio Centurion, 
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Ao longo dos anos, as Sociedades foram se 

estruturando, conquistando e reafirmando a 

posição como instituições a serviço da ciência. 

Os posicionamentos sobre novas cirurgias, 

procedimentos, normas, questões da classe, 

alertas, entre outros, foram se tornando cada 

vez mais frequentes. No início de 1999, a 

SBCR divulgou posição oficial sobre cirurgia 

de presbiopia, em editorial veiculado na edição 

60 da Oftalmologia em Foco
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Ao longo dos anos, as Sociedades foram se 

estruturando, conquistando e reafirmando a 

posição como instituições a serviço da ciência. 

Os posicionamentos sobre novas cirurgias, 

procedimentos, normas, questões da classe, 

alertas, entre outros, foram se tornando cada 

vez mais frequentes. No início de 1999, a 

SBCR divulgou posição oficial sobre cirurgia 

de presbiopia, em editorial veiculado na edição 

60 da Oftalmologia em Foco



O NOVO MILÊNIO

“O fato de adentrarmos no ano 2000 vai fazer surgir uma outra 

ordenação nos próximos anos. Esse número mágico vai permitir 

um balanço de tudo o que foi feito nesse século e novas alternati-
29vas irão surgir".

Chega o ano 2000. As 

logomarcas são modernizadas. 

Ganham um ar de “novo milênio". 

A produção da Oftalmologia em 
28Foco é enriquecida por um corpo  

editorial médico nacional, capita-

neado por Wendy Falzoni; e 

internacional, comandado por 

Robert Osher. Novos veículos de 

comunicação são disponibilizados 

aos sócios: o encarte Fatos em Foco 

e o Jornal Audiovisual de Oftal-

mologia.

Miguel Padilha

Na Medicina, os progres-

sos autorizavam previsões otimis-

tas acerca do aumento da expecta-

tiva de vida do brasileiro, que 

passou de 62 anos, em 1980, para 

67, nos anos 2000. A catarata era a 

maior causa de cegueira na tercei-

ra idade. E registrava-se “mais e 

mais casos de degeneração macu-
29

lar relacionada à idade" .   
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28. Um pouco mais tarde, vai ser chamado de Conselho Editorial.

29. Citações de Miguel Padilha, como presidente da SBCII, na Palavra do Presidente da edição 65 da Oftalmologia em Foco, de fevereiro/março de 2000.

No início dos anos 2000, é lançado o encarte Fatos em Foco, que circulava dentro da revista Oftalmologia em Foco. A ideia era divulgar notícias 

administrativas, políticas e sociais, além das atividades científicas da SBCII, SBCR, SBAO e ABBO. Através de uma parceria com a Alcon, foi 

também disponibilizado a todos os sócios da SBCII e da SBCR o Jornal Audiovisual de Oftalmologia, considerado o mais avançado material de ensino 

cirúrgico disponível no mundo, na época
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Educação médica: em 2000, SBCII e SBCR também lançaram o CRESCeR (Programa de Centros Referenciais Especializados das Sociedades de 

Catarata e Refrativa), um projeto voltado a descobrir entre os associados “quem queria aprender e quem queria ensinar”. O programa cadastrava 

serviços que quisessem oferecer ensino e encaminhava médicos interessados em estudar

Em 1998, nos Estados Unidos, um especialista até então prestigiado chegou a promo-

ver liquidação de cirurgia refrativa. “Opere um olho e ganhe a cirurgia do outro olho inteira-

mente grátis”, dizia o anúncio na grande mídia. O caso foi publicado no Brasil em 1999, 

através de editorial assinado por Miguel Padilha, então presidente da SBCII. Padilha chamou 

atenção para o “tumultuado contexto para a classe oftalmológica exercer sua atividade profis-

sional”.

Da conquista tecnológica à familiarização com as técnicas, os cirurgiões de catarata e 

refrativa enfrentaram, em seguida, uma onda de banalização dos procedimentos e de avilta-

mento dos honorários médicos praticados, ora por imposição das operadoras de plano de 

saúde, ora pela conduta de alguns oftalmologistas.

25 ANOS DA FACO NO BRASIL

DEFESA PROFISSIONAL

O assunto estava na imprensa, no ambiente acadêmico e nos consultórios médicos. O 

"prognóstico" dos fundadores da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares se confir-

mara. E o mesmo acontecia com a cirurgia refrativa, definitivamente estabelecida pelo 

Excimer Laser.

No ano 2000, a facoemulsificação celebrava seus 25 anos desde a primeira cirurgia em 

solo brasileiro. Durante a década de 90, era comum encontrar à venda no País aparelhos que 

sequer haviam sido retirados da caixa. “Eu mesmo adquiri um facoemulsificador nessas 

condições”, lembra Armando Crema.

A adaptação a uma incisão pequena com uso de microscópio cirúrgico foi uma 

mudança de paradigma sem precedentes para o oftalmologista. Mas o advento das lentes 

dobráveis, das substâncias viscoelásticas, da capsulorrexe, de equipamentos com mecanismos 

de controle mais precisos e a tendência de toda a Medicina a cirurgias menos invasivas desper-

taram o especialista para uma acelerada corrida, cujo fim da linha era o status hoje alcançado 

pela técnica: a extração da catarata por faco é a cirurgia ocular mais realizada no mundo.

Contudo, não coincidentemente, nunca o número de processos judiciais contra 
30

oftalmologistas fora tão alto .

30. É comum encontrar nas publicações deste período - final da década de 90 e início dos anos 2000, lideranças da SBCII e da SBCR se referindo e alertando sobre uma “onda de 

processos judiciais” contra oftalmologistas, decorrentes de pacientes insatisfeitos com os resultados de suas cirurgias.
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Iniciou-se uma fase de consultas, pesquisas, censos, consensos e de defesa profissi-

onal. Essa última, embora não tenha começado nesse momento, havia se intensificado, e 

contava com o assessoramento de Nelson Louzada, tesoureiro da SBCII e presidente da 

Cooperativa Estadual de Serviços em Oftalmologia (COOESO).

Na área da refrativa, alguns médicos cederam à facilidade de acesso ao Excimer 

Laser através de equipamentos antigos - alguns já defasados. E quem optava pelas máqui-

nas de última geração para garantir a segurança do paciente não conseguia equiparar os 

custos.

“O que nem sempre se percebe é que o número de processos médicos em nossa 

área aumentou sensivelmente. A SBCR recebe consultas quase que diárias sobre processos 

médicos em todo o Brasil. A grande maioria deles é proveniente de cirurgias realizadas 

com equipamentos já em decadência”, comunicou Ednei Nascimento aos sócios, no final 
31

de 1999 .

O momento era de reação a um contexto muitas vezes hostil ao oftalmologista e à 

população. Era necessário mapear a rotina dos cirurgiões diante das inovações. Fomentar 

um sentimento de classe. Engajar o médico a valorizar a qualidade da Medicina praticada. 

Organizar tabelas de honorários e proteger os profissionais dos abusos dos planos de saúde.

“Em várias cidades, como o Rio de Janeiro, anúncios de página 

inteira tomam um rumo perigoso, banalizando as cirurgias de 

catarata ao extremo. Ao invés de tratar este ato cirúrgico de 

modo mais nobre, exatamente pelo alto grau de sofisticação que 

se alcançou com uma tecnologia que nos custa muito caro, é 

passada a impressão de um procedimento ‘vapt-vupt’. Outra 

página conclama, em letras garrafais, que os usuários se liber-

tem de seus óculos, em uma cirurgia que ‘demora menos que a 

leitura do texto da propaganda'. (…) Temos certeza de que tanto 

quanto SBCII, também a SBCR, o CBO, a SBO e todas as outras 

entidades médicas condenam essas práticas que constrangem a 

todos nós e que exigem uma ação mais enérgica para coibir tais 

abusos”.

31. Palavra do Presidente, edição 64 da Oftalmologia em Foco, dezembro de 1999/janeiro de 2000.

“Se o valor do reembolso dos planos de saúde for muito baixo, a qualidade do 

serviço cairá, pois o médico não poderá, por exemplo, usar o melhor viscoelástico, a 

melhor faca ou a melhor técnica, porque não poderá arcar com os custos. Até quando 

vamos nos submeter a isso?”, questionou Paulo Cesar Fontes, em entrevista às páginas 
32amarelas  da Oftalmologia em Foco. Era a estreia da seção que promovia entrevistas ricas e 

profundas com os nomes mais importantes das subespecialidades.

32. Edição 67 da Oftalmologia em Foco, de junho/julho de 2000.

Em 1998, ainda sob a presidência de Paulo Cesar Fontes, a Refrativa 

iniciou um censo para mapear o uso do Excimer Laser. Era o início dos 

estudos para a criação de uma tabela de honorários de cirurgias 

refrativas com a tecnologia, especialmente para fins de convênios

O engajamento das Sociedades na defesa profissional remonta a seu 

início. Essa convocação foi veiculada no boletim da SBII, ano V, número 

14, de 1987
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MORRE SVYATOSLAV FYODOROV

Em junho de 2000, o professor Fyodorov, considerado um dos grandes gênios do 

século XX, morre num acidente aéreo. Henrique Penha Filho, na época médico do Instituto 

Tadeu Cvintal, escreveu uma mensagem de homenagem a ele. Penha Filho havia conhecido 

Fyodorov em Bogotá, em 1988, e foi o artífice de sua vinda ao Brasil para o simpósio de 92.

“Como todos os homens que 'pensam grande' ele gerava polêmi-

ca com seus ônibus, navio e avião cirúrgicos. Suscitou curiosi-

dade ao mostrar o seu centro cirúrgico com sistema de operações 

em série. Gerou críticas quando se deu ao direito de escolher 

parceiros e lugares onde queria se apresentar. O fato concreto é 

que ele conquistou um lugar merecido. Era fascinante ver com 
33

que satisfação falava de suas ideias”.

Em abril de 2000, acontece o VI Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa no Hotel 

Intercontinental no Rio de Janeiro. No primeiro dia de 

congresso, a organização registrou o dobro de participan-

tes em relação ao número de inscrições antecipadas. A 

empresa responsável pelo evento teve que produzir pastas 

extras da noite para o dia. Um dos destaques desse evento, 

além do salto dado pelo Festival de Filmes (ver capítulo 

Festival de Filmes), foi a festa de encerramento realizada 

na Ilha Fiscal, área mantida pela Marinha do Brasil, na Baía 

de Guanabara. A ideia veio de Regina Padilha. “Quando 

pedi autorização ao Almirante Faria Lima, ele respondeu 

que nunca houvera a cessão da Ilha Fiscal para uma festa. Mas me disse que ia tentar”, 

lembra Miguel Padilha.

Este congresso inovou ainda com a sessão “O Grande Júri - Você Decide”, que 

aconteceu no dia 1º de abril. A ideia era promover "julgamentos" sobre assuntos controver-

sos. O público então opinaria, votando contra ou a favor dos argumentos apresentados. O 

tema discutido foi Cirurgia Bilateral Simultânea de Catarata e de LASIK. Os juízes foram 

Robert Osher e Virgílio Centurion. Os advogados de “defesa" foram Steven Arshinoff, 

Tadeu Cvintal e Walton Nosé. Os de “acusação” foram Carlos Gabriel de Figueiredo, 

Samuel Masket e Luiz Morizot Leite Filho.

O VI CONGRESSO INTERNACIONAL

Ilha Fiscal iluminada para receber a festa do 

VI Congresso Internacional

Ao final do congresso, os novos presidentes 

Walton Nosé e Carlos Figueiredo assumem 

a SBCR e a SBCII, respectivamente

33. Trecho de reportagem veiculada na edição 68 da Oftalmologia em Foco de agosto/setembro de 2000.

Robert Osher, caracterizado, e Steve Arshinoff Grande Júri: o público eram os jurados
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Presidente: Carlos Gabriel de Figueiredo
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Secretário Geral: José Ricardo Rehder
1º Secretário: Leonardo Akaishi

1º Tesoureiro: Sérgio Fernandes
Diretor de Cursos: Virgílio Centurion
Diretores de Publicações: Homero G. de Almeida 
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G. de Figueiredo, Marcelo Ventura, Durval de 

Carvalho e Nelson Louzada
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Paulo Polisuk e Rogério Horta

Presidentes regionais

Centro-Oeste: Durval de Carvalho

Diretores de Vídeo: Paulo Cesar Fontes e Edson 

Ando

Norte-Nordeste: Leonardo Montenegro

CONSELHO FISCAL

Sul-Sudeste: Sérgio Kwitko

Diretor Científico: Tadeu Cvintal
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Vice-presidente: José Eutrópio Vaz
Secretária: Adriana dos Santos Forseto
Vice-Secretário: Carlos Paiva Neto

Presidente: Walton Nosé

Diretor Comercial: Antônio Carlos Violante

CONSELHO DELIBERATIVO

Tesoureiro: Waldir Martins Portellinha

Diretoria de Divulgação: Ronald Cavalcante, José 

Beniz Neto* e Flávio Rocha*

Diretoria Social: Cláudia Francesconi, Ana Luísa 

de Lima Farah e Regina Menon Nosé

Diretores de Cursos: Mauro Campos, Milton Ruiz 

Alves* e Hamilton Moreira*
Diretores de Publicação: Wendy Falzoni, Paulo 

Cesar Fontes* e Marcelo Freitas

Diretoria de Informática: Paulo Fadel, Paulo Schor 

e Pedro Paulo Fabri

Presidentes regionais
Norte-Nordeste: Jorge Eldo Silva Lima, Dalton 
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CONSELHO DELIBERATIVO
Carlúcio Andrade, Canrobert de Oliveira, Carlos 

França Rangel, Ricardo Guimarães, Paulo Cesar 

Fontes, Ednei Nascimento, Antônio Carlos Violante, 

Carlos Heler Diniz, Edna Almodin, Eduardo 

Martines, Mauro Campos, Miguel Padilha, Tadeu 
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Diretoria de Vídeo: Jorge Luiz Dias, Marcelo 
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Diretoria de Marketing: Wallace Chamon Siqueira, 

Rogério Toledo e Ivan Urbano

O CONGRESSO BRASILEIRO

Marcos Ávila, presidente do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia

Era o início de uma racionalização do calendário de eventos oftalmológicos, a qual 

as Sociedades de Catarata e Refrativa apoiaram. O simpósio regional Centro-Oeste então 

deu lugar ao I Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. E os demais eventos 

locais saíram da agenda oficial.

O simpósio Centro-Oeste estava em fase de organização. No dia 11 de dezembro de 

2000, as Sociedades receberam uma correspondência. O remetente era a presidência do CBO.

“Como é de seu conhecimento, temos trabalhado arduamente no 

sentido de diminuir o número de eventos no Brasil e, nesse sentido, foi 

criada a Comissão do Calendário Oftalmológico Brasileiro e empresas. 

Após várias reuniões, foi decidido pela criação de sistemas de créditos 

em educação médica continuada e o número de eventos anuais (total de 

27). Há poucos dias, tivemos a informação de que os dois maiores 

laboratórios estariam, por intermédio próprio, sem qualquer interve-

niência e participação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, partici-

pando exclusivamente de oito eventos em todo o País. Acho essa atitude 

unilateral precipitada e portanto sem merecer a concordância da 

Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Peço, portanto, que 

façamos uma reunião o mais rápido possível para que, juntos, possamos 

propor uma decisão mais conveniente para a Oftalmologia brasileira”.

O ano de 2001 começou diferente. As diretorias recém-empossadas, lideradas por 

Carlos Figueiredo, na SBCII, e por Walton Nosé, na SBCR, tinham planos de dar seguimen-

to aos simpósios regionais em Goiás, Alagoas e Santa Catarina. Mas a Oftalmologia em 

Foco, que também começou o ano de cara nova (ver capítulo Oftalmologia em Foco), trazia 

em sua manchete de capa uma novidade e tanto: I Congresso Brasileiro de Catarata e 

Cirurgia Refrativa,  21 a 23 de junho de 2001, em Goiânia.
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Em 14 de dezembro de 2000, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tomou 

uma atitude controversa: limitar a cobertura dos planos de saúde para cirurgias de miopia 

a pacientes com sete graus ou mais. A decisão era tão dura que mesmo os pacientes que 

tinham garantido o direito ao procedimento por via contratual, se o quisessem fazer, 

teriam que recorrer a medidas judiciais.

RDC 41

Em fevereiro de 2001, SBCR, CBO e BLOSS enviaram carta ao então ministro da 

Saúde, José Serra, solicitando uma reunião sobre a Resolução RDC nº41.

“As entidades acima relacionadas, representantes da 

Oftalmologia brasileira, solicitam que V. Exa. reconsidere a 

posição adotada pela Agência de Saúde Suplementar, revendo 

as limitações colocadas em relação às cirurgias refrativas a laser 

no rol de procedimentos trazidos pela RDC nº 41. Colocamo-

nos à disposição para uma reunião onde poderemos expor 

nossos pontos de vista no intuito de reverter essa decisão”. 

A carta foi assinada por Walton Nosé, Marcos Ávila e Wallace Chamon, respectivos 

presidentes das referidas instituições. O principal argumento era que a miopia em graus 

menores (até 6 graus) também causava a incapacitação visual, uma conceituação aceita no 

Brasil e no mundo.

O MELHOR DA ASCRS EM PORTUGUÊS

No âmbito educacional, as atividades iam de vento em popa. Sendo que os ventos 

circulavam por atmosferas internacionais. No início de 2001, a Catarata e a Refrativa 

associaram-se à ASCRS. A mãe do maior evento científico das subespecialidades no 

Hemisfério Norte e as mães do maior evento das subespecialidades no Hemisfério Sul 

uniam forças rumo à introdução do primeiro curso em língua portuguesa na vasta e impor-

tante grade científica do congresso americano.

O primeiro time de debatedores brasileiros foi Fernando Trindade, que recebeu o 

tema lentes intraoculares; Flávio Rezende ficou com técnicas de faco; Miguel Padilha com 

construção da incisão; Walton Nosé recebeu o tema lentes intraoculares fácicas; Paulo 

Cesar Fontes ficou com cirurgia facorrefrativa; Homero Gusmão de Almeida com 

catarata e glaucoma; Marcelo Ventura recebeu catarata pediátrica; Carlos Figueiredo 

ficou com opacificação da cápsula posterior; Virgílio Centurion com anéis endocapsula-

res; Leonardo Akaishi com anestesia; Durval de Carvalho com arquivos médicos, 

Internet e videografia; e Marco Rey de Faria com instrumentos e aparelhos.

"De lá pra cá, não falhamos um ano”, conta Carlito.

O VII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa estava marcado 

para os dias 6 a 9 de abril, no Transamérica, em São Paulo. O ano era 2002, e era inevitável 

associar o evento a uma comemoração importante: os 20 anos da SBCII!

“Os colegas brasileiros, em bem menor número que nos dias atuais, se juntavam 

para um ‘happy hour’, em algum hotel da cidade, e cada um deles comentava as novida-

des que tinha visto durante o encontro. Eu achava esse encontro fantástico, pois era um 

ato doador de cada amigo. Felizmente, a direção da ASCRS reconheceu a importância da 

delegação brasileira e cedeu um espaço oficial para que essa reunião fosse realizada 

dentro do evento”, lembra Carlos Figueiredo.

E assim nasceu "O Melhor da ASCRS em Português".

Os debatedores brasileiros convidados recebiam um tema. Então, teriam que 

assistir a todas as aulas do encontro relacionadas ao assunto para, no dia do evento, 

discorrer sobre os pontos de destaque por quatro minutos.

Esse primeiro encontro, chamado na grade do congresso de “An Overview of the 

ASCRS/2002 by the Brazilians Societies of Cataract and Refractive Surgery: Update and 

Actual Advancements” aconteceu no dia 1º de maio de 2002, durante o congresso de San 

Diego. "O Melhor da ASCRS em Português" foi o apelido oficial que acabou se estabele-

cendo até a fusão das Sociedades, quando entrou em cena "O Melhor da ASCRS pela 

BRASCRS".

VII CONGRESSO INTERNACIONAL
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Um dos pontos altos foi a homenagem a Pedro Moacyr de Aguiar e a Renato 

Ambrósio. Destaque também para a Memorabilia, um pequeno museu montado para 

celebrar os 20 anos da SBCII e os 17 anos da SBCR, organizado por Miguel Padilha.

“Para celebrar 

este aniversário em con-

junto, nada melhor do que 

festejar, com cirurgias ao 

vivo, cursos práticos de 

certificação, simpósios, 

vídeo-discussões, casos 

clínicos com revisão de 

literatura, cursos interati-

vos com as Sociedades 

convidadas e o já tradicio-

nal Festival de Vídeos, 

com ampla distribuição 

de prêmios em dinheiro, 

troféus e certificados de 

participação”, convidava 

o presidente da SBCR, 

Walton Nosé.

Cada encontro 

trazia inovações que iam 

sendo incorporadas pelos 

eventos subsequentes. 

Em 2002, o VII Congresso 

Internacional inovou com 

cirurgias de catarata e 

refrativa executadas por grandes especialistas do mundo ao vivo. Deu continuidade à 

noite de gala do Festival de Filmes (ver capítulo Festival de Filmes) e promoveu um con-

curso de fotografia.

Auditório do Transamérica lotado

Primeiro registro do evento Facomania nos congressos das Sociedades

174

A credibilidade fora um passo e tanto. Um pouco de ousadia não faria nenhum 

mal. Foi o que ficou claro no convite dos presidentes aos sócios para comparecimento ao II 

Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, entre os dias 14 e 18 de maio de 2003.

As Sociedades viviam uma fase consciente quanto a conquistas conceituais e 

estruturais. Assumiam e faziam uso da representação perante a classe oftalmológica, os 

órgãos normativos, a política e o mercado de saúde. Angariaram um quadro razoável de 

associados e, principalmente, estabeleceram público para seus congressos. Era o momento 

de criar e manter padrões, seja de atuação e/ou de produção de seus eventos. Esses, por 

sinal, começavam a desenvolver identidade própria.

“…teremos a oportunidade de todas as manhãs trocar experiências, 

informações, novas técnicas, bem à vontade, inclusive de bermudas. 

Pela tarde, continuaremos nossa troca de experiências e nossa 

conversa de uma maneira mais informal, poderíamos dizer até bem 

baiana… Quem sabe à beira da piscina, à sombra de um belo 

coqueiro baiano, aproveitando o sol maravilhoso da região (…)”.

UM CONGRESSO DIFERENTE

Foto vencedora do concurso de fotografia, com o tema Complicações em LASIK: 

estrias num fala deslocado (PO#1) devido a trauma com o frasco do colírio. Autor: 

Renato Ambrósio Júnior

Jornais da Sociedade de Refrativa no acervo da Memorabilia
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Os dias de aulas 

e de sol terminaram com 

noites de shows, uma 

delas estrelada pela 

banda Araketu. A baianidade a que o convite dos presidentes se referia acabou criando 

uma fórmula singular de evento que conjugava produtividade e festividade, aprendizado 

e congraçamento.

José Eutrópio Vaz, presidente da SBCR, e Marcelo Ventura, presidente da SBCII, 

anunciavam: para o próximo encontro, as gravatas, paletós e sapatos de salto alto deveri-

am dar lugar às bermudas curtas, bonés, chapéus e roupas de banho. As aulas durariam 

meio expediente e aconteceriam na parte da manhã. De tarde, o ponto de encontro seriam 

as piscinas ou a areia da praia. Os congressistas foram ainda encorajados a levar suas 

famílias. A Costa do Sauípe, na Bahia, era o palco perfeito.

Os palestrantes estrangeiros tiveram, propositalmente, menos destaque. A ideia 

era ressaltar o brilhantis-

mo dos brasileiros. Mas, 

apesar disso, ainda assim 

registrou-se a presença 

de nomes internacionais 

como os mexicanos José 

Claros Bernal e Ramon 

Naranjo-Tackman;  o 

chileno Rodrigo Donoso 

e o canadense Steve 

Arshinoff.

A "pegada social” dos congressos brasileiros foi uma quebra de paradigma. Mais 

do que um modelo simpático que ainda perdura, foi uma demonstração de criatividade e 

originalidade em termos de gestão e organização. E mais do que dar muito certo, o modelo 

corroborou o perfil inovador atribuído às Sociedades desde seus primeiros passos.

DIRETORIA SBCII (2002-2004)

1º Secretário: Carlos Heler Diniz

1º Tesoureiro: Newton Andrade

Presidente: Marcelo Ventura

Secretário Geral: Tadeu Cvintal
Vice-presidente: Homero G. de Almeida

Tesoureiro Geral: Nelson Louzada

Presidentes regionais

Diretores de Vídeo: Armando Crema e Fernando 

Trindade

Norte-Nordeste: Vasco Bravo
Centro-Oeste: José Beniz Neto

CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Gabriel de Figueiredo, José Emilson de 

Oliveira, Homero Gusmão de Almeida, Paulo 

Cesar Fontes, Tadeu Cvintal, João Alberto 

Holanda de Freitas, Fernando Trindade, Flávio 

Rezende, Miguel Ângelo Padilha, Marcelo 

Ventura, Durval de Carvalho e Nelson Louzada

Sul-Sudeste: Edna Almodin

Diretores de Publicações: Lincoln Freitas, 

Marcelo Occhiutto e Claúdia Francesconi

CONSELHO FISCAL
Durval de Carvalho Júnior, Marco Rey de Faria, 

Walton Nosé, Fernando Bernardes de Oliveira e 

Jorge Estéfano Germano

Diretor de Cursos: Miguel Ângelo Padilha

Tesoureiro: Paulo Cesar Fontes

Antônio Carlos Violante, Canrobert de Oliveira, 

Carlos França Rangel, Carlos Heler Diniz, 

Carlúcio Andrade, Edna Almodin, Ednei 

Nascimento, Eduardo Martines, Mauro Campos, 

Miguel Ângelo Padilha, Paulo Cesar Fontes, 

Ricardo Guimarães, Tadeu Cvintal, Valcyr 

Antunes e Walton Nosé

Diretoria de Marketing: Wallace Chamon 

Siqueira, Rogério Toledo e Ivan Urbano

Presidente: José Eutrópio Vaz

Vice-Tesoureiro: José Ricardo Rehder

Diretores de Divulgação: Marivaldo Oliveira, 

Renato Ambrósio Júnior e Ruy Cunha

Presidentes regionais
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e Pedro Paulo Fabri

Diretoria Social: Conceição Reis e Breno Barth

Norte-Nordeste: Newton Andrade, Ronald 
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Centro-Oeste: Henrique Celso, Hamélio Sobral
Sul-Sudeste: Edna Almodin

Secretário: Ivan Urbano

Diretorias especiais

Lideranças no II Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa. Da esquerda para direita: 

Carlos Figueiredo e Marcelo Ventura, presidente da SBCII, na ocasião. Ao meio, Miguel Padilha, 

membro do Conselho Deliberativo, e Carlos Heler, vice-presidente da SBCR
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A Refrativa voltou à sua terra natal e foi 

recebida na casa nova, comprada, assim como a sede 

de Ipanema, com recursos provenientes de ambas as 

entidades. O conjunto de três salas de um nobre 

edifício empresarial localizado na Praia do Flamengo 

era dividido em recepção, sala de administração, de 

reunião, banheiro, copa e cozinha. Espaços esses 

providos de equipamentos modernos, incluindo 

computadores de última geração e Internet de alta velocidade.

não um espaço maior e mais equipado. No Rio! Dessa 

vez, um pouquinho mais perto do aeroporto Santos 

Dumont, para facilitar a locomoção de membros da 

diretoria que vinham de outras partes do País.

O coquetel de abertura das salas aconteceu no início de 2004. Um dos pontos altos foi 

a inauguração da galeria de ex-presidentes. Esses, por sinal, estavam quase todos presentes.
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A COMPRA DA SEDE DO 
FLAMENGO

Os simpósios regionais haviam dado 

lugar a mais uma gama de congressos fortes e 

bem organizados, os brasileiros. Assim como os 

internacionais, esses também passaram a 

resultar em prosperidade financeira. E um 

caixa saudável franqueava novos investimen-

tos. Ainda em 2000, a Refrativa havia adquirido 

uma sala no prédio do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia, em São Paulo, numa tentativa de expansão. O período em que o espaço funcio-

nou efetivamente como sede, porém, foi curto. Até as lideranças paulistanas, em boa parte, 

respeitavam a origem das Sociedades no Rio de Janeiro e se mostraram favoráveis ao retorno.

Mas, de fato, na rota da expansão e da modernização, não havia outro caminho que

Ex e futuros presidentes compareceram à cerimônia de inauguração. Da esquerda para a direita: Carlos Heler Diniz, Ednei Nascimento, Carlúcio Andrade, José Eutrópio Vaz, Paulo Cesar Fontes, Afonso Fatorelli, Walton Nosé, Carlos Figueiredo, Flávio Rezende, Fernando Trindade, Miguel Padilha, Marcelo Ventura e Homero Gusmão

Placa de inauguração À esquerda, José Eutrópio Vaz e esposa. À direita, 

Marcelo Ventura e esposa. O novo espaço foi inaugurado 

com a presença dos presidentes e ex-presidentes
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O Recife já vinha se apresentando como um 

habilidoso anfitrião de congressos oftalmológicos e, entre 

os dias 21 e 24 de abril de 2004, recebeu o VIII Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, no Centro 

de Convenções de Pernambuco.

O congresso do Recife provou que as instituições 

estavam consolidadas. Seus eventos, desde que mantives-

sem os padrões científicos e organizacionais estabelecidos, 

poderiam acontecer no eixo Rio-São Paulo, em Minas 

Gerais ou no interior do País. Haveria um público à espera.

Começa uma fase em que novas funções, para 

além da realização dos eventos, são incorporadas. Isso vai 

repercutir numa clara mudança na estruturação das 

diretorias, consideravelmente ampliadas, e no sentimento 

dos diretores de que era necessário contar com a ajuda de 

profissionais de administração.

Entre as inovações trazidas pelo primeiro con-

gresso internacional das Sociedades de Catarata e 

Refrativa em solo nordestino estava a decisão de não 

onerar as instituições com as passagens dos 35 convidados 

estrangeiros. “Na época, foi uma decisão muito difícil, 

pois não era um costume dos congressos internacionais”, 

lembra Marcelo Ventura.

VIII CONGRESSO INTERNACIONAL: O PRIMEIRO DO NORDESTE

E foi de casa nova que, assim como viveram a “fase mineira”, as Sociedades viviam 

uma fundamental “fase nordestina”. As presidências regionais já cumpriam, em partes, a 

função de atacar disparidades do ensino e da prática médica. Mas um quadro administrati-

vo geral em que ambos os presidentes vinham do Nordeste deixava claro que não se 

tratava de instituições a serviço dos grandes centros, mas que pertenciam e trabalhavam 

pelo Brasil em sua totalidade e diversidade.

Tadeu Cvintal

Marco Antônio Tanure

Marco Rey de Faria

Virgílio Centurion

Durval de Carvalho

Diretores de Cursos: Lúcio Galvão Dantas e 

Lincoln de Freitas

Diretor de Vídeo: Carlos Gabriel de Figueiredo

Durval de Carvalho

Presidente: Homero Gusmão

Secretário Geral: Paulo Cesar Fontes
1º Secretário: Felício Aristóteles da Silva

Flávio Rezende

Lúcio Dantas

Carlos Gabriel de Figueiredo

Marcelo Ventura

1º Tesoureiro: Frederico Pereira

Fernando Trindade

CONSELHO DELIBERATIVO

Miguel Ângelo Padilha
Paulo Cesar Fontes

Ricardo Guimarães

DIRETORIA SBCII (2004-2006)

Leonardo Akaishi

Tesoureiro Geral: João Ângelo Siqueira

Vice-presidente: Durval de Carvalho

Hamilton Moreira

CONSELHO FISCAL

Diretores de Publicações: Miguel Ângelo 

Padilha e Armando Crema

Eduardo Príncipe de Oliveira

Afonso Fatorelli

Diretoria de Divulgação:

Elias Donato

João Alberto Holanda de Freitas

Eduardo Adan

Ricardo Campolina

Diretoria de Informática:

Eduardo Soriano

Hamilton Moreira

Fernando Trindade

Marco Rey de Faria

Flávio Rezende

Durval de Carvalho Júnior

Leopoldo Pacini
Miguel Ângelo Padilha

Juan Carlos Caballero

José Ricardo Rehder

COMITÊ DE ÉTICA

Paulo Cesar Fontes

Presidentes regionais

José Beniz

Walter Justa

Diretoria de Estudos Multicêntricos:

Norte-Nordeste: Fernando Ventura

Virgílio Centurion

Nelson Louzada

Sul-Sudeste: Newton Kara José Júnior
Centro-Oeste: José Beniz

Bonecos de José Eutrópio Vaz e de Marcelo 

Ventura. Na época, a tradição de fazer bo-

necos com presidentes de Sociedades em 

congressos médicos estava começando. Esse 

foi o segundo congresso a adotar a brinca-

deira. O primeiro foi o do CBO
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Vice-presidente: Waldir Portellinha

Vice-Secretário: Marco Antônio Tanure

Diretores de Cursos: Raul Damásio e 

Renato Ambrósio Júnior

DIRETORIA SBCR (2004-2006)

Presidente: Carlos Heler Diniz

Secretário: Orestes Miráglia Júnior

Tesoureiro: Sérgio Shneyder Guimarães
Vice-Tesoureiro: Luiz Roberto Melo de 

Oliveira

Diretores de Publicação: Mauro Campos e 

Wendy Falzoni

Diretorias especiais

Diretor de Vídeo: Fernando Trindade

Geraldo Wagner Reis
Leonardo Gontijo
Paulo Ricardo de Oliveira

Diretores Comerciais:
Hamélio Sobral Neto
Jorge Luiz Dias
Reinaldo Sieiro

Diretores de Informática:
Arnaldo Castro
Gustavo Victor
Mário César M. de Araújo

Diretores Sociais:
Breno Barth

Diretores de Divulgação:

Ivan Urbano

Miguel Ângelo Padilha

Antônio Carlos Violante

Carlos França Rangel

Pedro Paulo Fabri

Ricardo Guimarães

Diretores de Educação Continuada:

Eduardo Martines

Paulo Ferrara

Canrobert de Oliveira

José Ricardo Rehder

Sérgio Kwitko

José Eutrópio Vaz

Edna Almodin

Francisco Teixeira Pinto

Centro-Oeste: Lizabel V. B. Gemperli

César Braga
Frederico F. Ribeiro

Mário José Carvalho
Adriana Forseto

Newton Andrade

Tadeu Cvintal
Walton Nosé

Carlos Heler Diniz
Carlúcio Andrade

CONSELHO DELIBERATIVO

Ednei Nascimento

Paulo Cesar Fontes

Renato Ambrósio Júnior

CONSELHO FISCAL

Marivaldo Castro Oliveira

Presidentes regionais

Sul-Sudeste: Paulo Fadel

Norte-Nordeste: Liana Ventura

No dia 1º de junho de 2004, 

Charles Kelman, para muitos o maior 

oftalmologista do século XX, faleceu, 

em Boca Raton, na Flórida, aos 74 

anos. O notável oftalmologista inven-

tou um instrumento para salvar a 

própria vida: uma caneta especial de 

ultrassom, oferecida ao cirurgião 

torácico para que ele tentasse extrair o 

tumor que devastava seus pulmões.

“Seu nome está indelevelmente associado 

à sua invenção maior, a KPE - Kelman 

Phacoemulsification, que fez a Oftal-

mologia caminhar em 35 anos mais do que 

nos 3.000 anos que antecederam seu 
34invento”.

De início, eram sedes temporárias e os documentos transitavam por estados e 

mochilas. Depois, veio uma sede oficial. Duas com a sala de São Paulo. Três com a compra 

do amplo espaço do Flamengo. Chegaram as atividades extraensino, muitas delas relacio-

nadas à defesa da classe. Em seguida, a presença no mundo digital, o crescimento financei-

ro e a necessidade de um atendimento mais especializado ao sócio. Mais do que serviços de 

secretaria, as Sociedades agora demandavam um profissional que pudesse exercer 

atividades administrativas.

Miguel Padilha

O INÍCIO DA PROFISSIONALIZAÇÃO

O ADEUS A CHARLES KELMAN

34. Trecho e informações retirados de homenagem feita por Miguel Padilha na edição 91 da Oftalmologia em Foco, junho/julho de 2004.

Capa histórica da Oftalmologia em Foco: homenagem a Charles Kelman na 

ocasião de seu falecimento (edição 91, junho/julho de 2004)
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O site, por sinal, ganhou uma importância singular. Passou a ser o principal veícu-

lo de interação com o associado. “É o nosso ponto de encontro”, diziam os presidentes 

Homero Gusmão, da SBCII, e Carlos Heler Diniz, da SBCR, para estimular o acesso ao 

endereço oficial das Sociedades:  www.catarata-refrativa.com.br. O portal foi reformata-

do, com a implementação de sistema de gerenciamento de conteúdo, ferramenta de busca 

avançada para localização de associados e cadastro on-line de novos membros.

Tatiane Farias, então estudante de administração, assumiu, em julho de 2004, as 

funções de sua irmã, Lili Farias, que havia substituído Terezinha Souza Moreira. Além de 

cuidar do atendimento e da organização, conforme foi conquistando a confiança da 

diretoria, começou a auxiliar a Tesouraria da SBCII e da SBCR. Na mesma época, as 

Sociedades convidaram também a SBAO a compartilhar o espaço de suas instalações.

III CONGRESSO BRASILEIRO

Quanto mais estrutura, mais sofisticação na organização dos congressos. E a 

iniciativa do encontro brasileiro informal e descontraído inspirava ideias. Uma delas foi a 

de fazer uma enquete entre os membros: o próximo congresso brasileiro deveria ser na 

badalada Porto Seguro ou a bordo de um cruzeiro?

O cruzeiro ganhou. Mas, nas palavras de Homero Gusmão, o “navio já havia partido!”

“O aluguel de um navio demandava uma antecedência bem maior do que imagi-

návamos”, explicou Carlos Heler.

Imagem retirada de encarte especial do jornal Fatos em Foco com a cobertura do III Congresso Brasileiro

Após, então, uma visita técnica, foi tomada a decisão por Porto Seguro. “A infraes-

trutura encontrada foi surpreendente. A rede hoteleira era perfeita, com dezenas de hotéis 

e pousadas e milhares de quartos disponíveis. O Centro de Convenções era excelente, em 

plena Mata Atlântica”, lembra Homero Gusmão.

Mas, se a infraestrutura era um luxo, a malha viária deixava a desejar. “De maneira 

muito arrojada, decidimos fazer uma parceria com a CVC, empresa de turismo, e chega-

mos até a assumir os riscos de necessidade de fretamento de aeronave”, lembra Carlos 

Heler.

O III Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa foi, por fim, realizado 

entre os dias 11 e 14 de maio de 2005, na aprazível Porto Seguro, com a mesma “baianida-

de" de seu antecessor do Sauípe. Um dos pontos altos deste evento foi a comunicação. O 

jornalzinho RE-Descobrimento, uma alusão à chegada dos portugueses ao sul da Bahia, na 

região de Porto Seguro, em 22 de abril de 1500, divulgava as informações de serviço, como 

a grade científica e a programação geral. A reunião Ciência e Prosa na Praia fazia um 

ensolarado resumo de tudo o que havia sido apresentado. E a sessão Do Outro Lado do 

Microscópio promoveu uma interessante rodada de relatos de cirurgiões de catarata e 

refrativa que já haviam sido operados.

20 ANOS DE OFTALMOLOGIA 

EM FOCO

Esse foi um período especial também 

para a revista Oftalmologia em Foco. Em 2005, 

ela celebrou seus 20 anos de circulação. E as 

comemorações se deram durante o III 

Congresso Brasileiro. Foi criado o Prêmio 

Oftalmologia em Foco, entregue no dia 11 de 

maio no Centro Cultural de Eventos do Des-

cobrimento. E realizada a bem-humorada ses-

são “O casamento da catarata com a refrativa”

Bolo de comemoração dos 20 anos da revista Oftalmologia em Foco. 

Da esquerda para a direita: Flávio Rezende, Renato Ambrósio Júnior, 

a essa altura já como coeditor da revista, Fernando Trindade, Wendy 

Falzoni, editora da OF - neste congresso, ela recebeu uma menção 

honrosa pelos serviços prestados à Oftalmologia em Foco, Homero 

Gusmão, presidente da SBCII, e Carlos Heler, presidente da SBCR
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No dia 30 de maio de 2005, um infarto agudo no miocárdio levou embora Afonso 

Fatorelli, o pioneiro da faco no Brasil e uma “figura humana, admirável e querida”, assim 

reconhecida por todos que com ele conviveram.

DECISÕES CONJUNTAS

O compartilhamento dos veículos de 

comunicação, da estrutura administrativa e 

dos congressos nunca permitiu que as 

Sociedades andassem completamente separa-

das. Mas, a Assembleia Geral realizada durante 

o encontro de Porto Seguro determinou a 

unificação das reuniões de seus conselhos deliberativos. E esse foi um passo importante 

para colocar concretamente em pauta uma discussão que vinha sendo ensaiada bem de 

longe: a fusão das instituições.

O ADEUS A AFONSO FATORELLI

Maria Thereza Fatorelli (esposa)

que, apesar da brincadeira, reunia experiências 

que antecipavam o futuro da interação entre as 

cirurgias, abordando temas como LIOs fácicas, 

acomodativas, piggy back, cirurgia facorrefra-

tiva e wavefront. No final desse ano, a revista 

publicou uma edição comemorativa. Na capa, 

vinha estampado o número 100.

“Afonso, meu companheiro de lutas e alegrias por 50 anos. 

Pessoa alegre, otimista, esteio e caminho da minha vida.Tudo 

perdeu o brilho com sua ausência, mas é preciso continuar, 

porque era o que ele esperava de nós, seus entes queridos”.

Edição histórica da revista Oftalmologia em Foco

Julia e Malu Fatorelli (neta e filha)

RESTRIÇÕES AO EXCIMER

“As palavras não dão conta da dimensão afetiva de 

nosso querido pai/avô. A intensa ligação com seu 

trabalho como oftalmologista jamais comprometeu 

seu carinho, presença e participação em todos os 

momentos das nossas vidas. Tivemos o privilégio de 

receber seu amor tão generoso  que nos orgulha e nos 
35

deixa muitas saudades”.

Em 11 de outubro de 2005, após o 

congresso de Porto, a Refrativa precisou tomar 

nova providência quanto a restrições impostas 

a cirurgias com Excimer Laser. Desta vez, a 

partir de parecer divulgado pelo Conselho 

Federal de Medicina (nº30/04):

“As cirurgias refrativas com Excimer Laser são consideradas 

como procedimentos corretivos funcionais da prática médica 

usual oftalmológica. Os tratamentos cirúrgicos da miopia, em 

graus sem interferência dos fenômenos ópticos (distância 

vértice e minimização da imagem), devem constituir opções de 

tratamento como alternativas ao uso de óculos e lentes de 

contato”.

Brasília, 12 de maio de 2006.

A SBCR encaminhou ofício à instituição solicitando a alteração do parecer. Em 12 

de maio de 2006, o CFM mudou sua posição. A conclusão do novo texto dizia:

“O tratamento cirúrgico com Excimer Laser para correção de miopias abaixo de - 7,00 

dioptrias apresenta riscos e não acrescenta melhor acuidade visual ao paciente que o trata-

mento com óculos. Por ser considerado para fins estéticos, não é coberto por planos de saúde”.

35. Depoimentos dos familiares de Afonso Fatorelli, publicados na edição 97, de junho/julho de 2005, da Oftalmologia em Foco.

Capa histórica da Oftalmologia em Foco: homenagem a Afonso 

Fatorelli, em ocasião de seu falecimento. Os depoimentos de 

Maria Thereza, Julia e Malu Fatorelli foram retirados de 

reportagem especial veiculada por esta edição

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO186 187

No dia 30 de maio de 2005, um infarto agudo no miocárdio levou embora Afonso 

Fatorelli, o pioneiro da faco no Brasil e uma “figura humana, admirável e querida”, assim 

reconhecida por todos que com ele conviveram.

DECISÕES CONJUNTAS

O compartilhamento dos veículos de 

comunicação, da estrutura administrativa e 

dos congressos nunca permitiu que as 

Sociedades andassem completamente separa-

das. Mas, a Assembleia Geral realizada durante 

o encontro de Porto Seguro determinou a 

unificação das reuniões de seus conselhos deliberativos. E esse foi um passo importante 

para colocar concretamente em pauta uma discussão que vinha sendo ensaiada bem de 

longe: a fusão das instituições.

O ADEUS A AFONSO FATORELLI

Maria Thereza Fatorelli (esposa)

que, apesar da brincadeira, reunia experiências 

que antecipavam o futuro da interação entre as 

cirurgias, abordando temas como LIOs fácicas, 

acomodativas, piggy back, cirurgia facorrefra-

tiva e wavefront. No final desse ano, a revista 

publicou uma edição comemorativa. Na capa, 

vinha estampado o número 100.

“Afonso, meu companheiro de lutas e alegrias por 50 anos. 

Pessoa alegre, otimista, esteio e caminho da minha vida.Tudo 

perdeu o brilho com sua ausência, mas é preciso continuar, 

porque era o que ele esperava de nós, seus entes queridos”.

Edição histórica da revista Oftalmologia em Foco

Julia e Malu Fatorelli (neta e filha)

RESTRIÇÕES AO EXCIMER

“As palavras não dão conta da dimensão afetiva de 

nosso querido pai/avô. A intensa ligação com seu 

trabalho como oftalmologista jamais comprometeu 

seu carinho, presença e participação em todos os 

momentos das nossas vidas. Tivemos o privilégio de 

receber seu amor tão generoso  que nos orgulha e nos 
35

deixa muitas saudades”.

Em 11 de outubro de 2005, após o 

congresso de Porto, a Refrativa precisou tomar 

nova providência quanto a restrições impostas 

a cirurgias com Excimer Laser. Desta vez, a 

partir de parecer divulgado pelo Conselho 

Federal de Medicina (nº30/04):

“As cirurgias refrativas com Excimer Laser são consideradas 

como procedimentos corretivos funcionais da prática médica 

usual oftalmológica. Os tratamentos cirúrgicos da miopia, em 

graus sem interferência dos fenômenos ópticos (distância 

vértice e minimização da imagem), devem constituir opções de 

tratamento como alternativas ao uso de óculos e lentes de 

contato”.

Brasília, 12 de maio de 2006.

A SBCR encaminhou ofício à instituição solicitando a alteração do parecer. Em 12 

de maio de 2006, o CFM mudou sua posição. A conclusão do novo texto dizia:

“O tratamento cirúrgico com Excimer Laser para correção de miopias abaixo de - 7,00 

dioptrias apresenta riscos e não acrescenta melhor acuidade visual ao paciente que o trata-

mento com óculos. Por ser considerado para fins estéticos, não é coberto por planos de saúde”.

35. Depoimentos dos familiares de Afonso Fatorelli, publicados na edição 97, de junho/julho de 2005, da Oftalmologia em Foco.

Capa histórica da Oftalmologia em Foco: homenagem a Afonso 

Fatorelli, em ocasião de seu falecimento. Os depoimentos de 

Maria Thereza, Julia e Malu Fatorelli foram retirados de 

reportagem especial veiculada por esta edição

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO188 189

CAMPANHA CONTRA BANALIZAÇÃO

IX CONGRESSO INTERNACIONAL

Cerca de 20 dias depois, as Sociedades encerraram mais um biênio realizando o IX 

Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, em Belo Horizonte, entre os dias 

31 de maio e 3 de junho. O evento estava de volta à capital mineira, exatos dez anos após o 

marcante congresso de 1996. Mais uma vez, a comunicação criativa era um dos pontos altos. 

A programação era veiculada pelo informativo "Gerais". E os laços estreitados com a ESCRS, 

para organização e coordenação da sessão Luso-Brazilian Joint Surgical Symposium no 

congresso da entidade, em Lisboa, em setembro do ano anterior, renderam uma versão do 

simpósio luso-brasileiro em solo nacional. Esse congresso reuniu ainda 40 convidados 

estrangeiros, de 14 países, e registra a estreia dos pôsteres com formatação digital.

“Deparei-me com uma responsabilidade sem precedentes, por se tratar da segunda 

maior instituição oftalmológica do País”, escreveu Durval de Carvalho, quando assumiu a 

SBCII.

De fato, era uma responsabilidade e tanto. Há alguns anos, a diretoria da institui-

ção vinha se movimentando para repudiar e reverter o tratamento "banal" dado à cirurgia 

de catarata, por alguns médicos, que acabavam influenciando no mesmo sentido a opinião 

pública.

Até que a SBCII iniciou concretamente uma campanha contra a banalização da 

cirurgia de catarata, condenando a estratégia do "é fácil”, “é rápido”, “é totalmente segu-

ro”, usada - em alguns casos e de maneira equivocada - para estimular a assimilação do 

procedimento pela população. A instituição buscou o apoio do Ministério da Saúde que, 

em resposta, afirmou que o próprio Governo vinha enfrentando consequências como o 

alto custo para a resolução de complicações, como endoftalmites, descolamento de retina e 

presença de núcleo no vítreo; além de inúmeros processos judiciais.

A essa altura, as Sociedades de Catarata e Refrativa poderiam comemorar dois títulos 

de largo prestígio: seus congressos eram os maiores das subespecialidades no Hemisfério Sul 

e, depois do CBO, elas já eram as maiores instituições oftalmológicas do Brasil.

“E ainda, como as expectativas eram de que nada iria acontecer, qualquer abertura 

de cápsula já era motivo para uma insatisfação indomável ou pelo ajuizamento de uma 

ação civil”, alertava Carvalho.

Para ele, a ideia do "só leva dez minutos" não só desvalorizava a cirurgia do ponto 

de vista monetário e menosprezava os custos dos médicos com as tecnologias, como jogava 

por terra a longa curva de aprendizado. "Difícil e exigente em termos de habilidade do 

cirurgião", chamava atenção.

Em janeiro de 2007, por ocasião dos 25 anos da SBCII, foi lançado oficialmente um 

Programa de Valorização da Cirurgia de Catarata. Entrou no ar o site www.cirurgiadecata-

rata.org.br. O objetivo era trabalhar a consciência dos médicos e garantir que o procedi-

mento, fosse ele realizado no SUS, através de convênios ou por atendimento particular, 

obedecesse a critérios como treinamento, conhecimento e condições de trabalho. O portal 

dispunha ainda de uma área para prestar esclarecimentos ao público leigo. 

Portal lançado para esclarecer a população sobre cirurgia de catarata. Até hoje, o site ainda se encontra no ar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO188 189

CAMPANHA CONTRA BANALIZAÇÃO

IX CONGRESSO INTERNACIONAL

Cerca de 20 dias depois, as Sociedades encerraram mais um biênio realizando o IX 

Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, em Belo Horizonte, entre os dias 

31 de maio e 3 de junho. O evento estava de volta à capital mineira, exatos dez anos após o 

marcante congresso de 1996. Mais uma vez, a comunicação criativa era um dos pontos altos. 

A programação era veiculada pelo informativo "Gerais". E os laços estreitados com a ESCRS, 

para organização e coordenação da sessão Luso-Brazilian Joint Surgical Symposium no 

congresso da entidade, em Lisboa, em setembro do ano anterior, renderam uma versão do 

simpósio luso-brasileiro em solo nacional. Esse congresso reuniu ainda 40 convidados 

estrangeiros, de 14 países, e registra a estreia dos pôsteres com formatação digital.

“Deparei-me com uma responsabilidade sem precedentes, por se tratar da segunda 

maior instituição oftalmológica do País”, escreveu Durval de Carvalho, quando assumiu a 

SBCII.

De fato, era uma responsabilidade e tanto. Há alguns anos, a diretoria da institui-

ção vinha se movimentando para repudiar e reverter o tratamento "banal" dado à cirurgia 

de catarata, por alguns médicos, que acabavam influenciando no mesmo sentido a opinião 

pública.

Até que a SBCII iniciou concretamente uma campanha contra a banalização da 

cirurgia de catarata, condenando a estratégia do "é fácil”, “é rápido”, “é totalmente segu-

ro”, usada - em alguns casos e de maneira equivocada - para estimular a assimilação do 

procedimento pela população. A instituição buscou o apoio do Ministério da Saúde que, 

em resposta, afirmou que o próprio Governo vinha enfrentando consequências como o 

alto custo para a resolução de complicações, como endoftalmites, descolamento de retina e 

presença de núcleo no vítreo; além de inúmeros processos judiciais.

A essa altura, as Sociedades de Catarata e Refrativa poderiam comemorar dois títulos 

de largo prestígio: seus congressos eram os maiores das subespecialidades no Hemisfério Sul 

e, depois do CBO, elas já eram as maiores instituições oftalmológicas do Brasil.

“E ainda, como as expectativas eram de que nada iria acontecer, qualquer abertura 

de cápsula já era motivo para uma insatisfação indomável ou pelo ajuizamento de uma 

ação civil”, alertava Carvalho.

Para ele, a ideia do "só leva dez minutos" não só desvalorizava a cirurgia do ponto 

de vista monetário e menosprezava os custos dos médicos com as tecnologias, como jogava 

por terra a longa curva de aprendizado. "Difícil e exigente em termos de habilidade do 

cirurgião", chamava atenção.

Em janeiro de 2007, por ocasião dos 25 anos da SBCII, foi lançado oficialmente um 

Programa de Valorização da Cirurgia de Catarata. Entrou no ar o site www.cirurgiadecata-

rata.org.br. O objetivo era trabalhar a consciência dos médicos e garantir que o procedi-

mento, fosse ele realizado no SUS, através de convênios ou por atendimento particular, 

obedecesse a critérios como treinamento, conhecimento e condições de trabalho. O portal 

dispunha ainda de uma área para prestar esclarecimentos ao público leigo. 

Portal lançado para esclarecer a população sobre cirurgia de catarata. Até hoje, o site ainda se encontra no ar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO190 191

1º Secretário: Paulo Cesar Silva Fontes

DIRETORIA SBCII (2006-2008)

Presidente: Durval Moraes de Carvalho
Vice-presidente: Marco Antônio Rey de 
Faria
Secretário Geral: Flávio Rezende Dias

1º Tesoureiro: Eduardo Sone Soriano

CONSELHO FISCAL
Pedro Paulo Fabri, José Ricardo Rehder, 
Antônio Eduardo Pereira, Newton Leitão de 
Andrade e Leila Sueli Gouvêa José

Diretoria de Marketing:

CONSELHO DELIBERATIVO

Diretoria de Informática:

Ruy Novais Cunha e Wendy Falzoni

Tesoureiro: José Beniz Neto

Diretores de Publicações: Miguel Ângelo 
Padilha e Leopoldo Paccini Neto

Diretor de Cursos: Armando Stefano 
Crema

Diretores de Vídeo: Carlos Gabriel de 
Figueiredo e Fernando Cançado Trindade

Durval Moraes de Carvalho, Marco Anônio 
Rey de Faria, Carlos Gabriel de Figueiredo, 
Fernando Cançado Trindade, Flávio 
Rezende, Homero Gusmão de Almeida, 
João Alberto Holanda de Freitas, Leonardo 
Akaishi, Marcelo Ventura, Miguel Ângelo 
Padilha e Wagner Duarte Batista

Celso Takashi Nakano, Edna Almodin e 
Leila Sueli Gouvêa José

Diretoria de Avaliação de Produtos e 
Equipamentos:
Amaryllis Avakian, Ântonio Eduardo 
Pereira, Durval Moraes de Carvalho Júnior, 

Fernando Cançado Trindade, Flávio 
Rezende, José Ricardo Rehder e Lincoln 
Lemes Freitas

Carlos Alexandre de A. Garcia e Simão 
Raskin

Comissão de Assuntos Relacionados a 
Outras Sociedades (ASCRS, ALACCSA e 
CBO)

Centro-Oeste: Maria Regina Vieira A. 
Marques

Norte-Nordeste: Newton Leitão Andrade

Comissão de Assuntos Relacionados ao 
SUS

Eduardo Sone Soriano, Miguel Ângelo 
Padilha e Virgílio Centurion

Fernando Luiz Cançado Trindade e 
Marcelo Carvalho Ventura

Comissão de Diretrizes e Protocolos

Comissão de Ética

Paulo Cesar Fontes e Nelson Terra 
Louzada

Miguel Ângelo Padilha, Nelson Terra 
Louzada, Paulo Cesar Fontes, Paulo Fadel 
e Tadeu Cvintal

Comissão para Assuntos Relacionados a 
Convênios

Comissão para Assuntos de Residência
Newton Kara José Júnior, Flávio Rezende 
e Bruno M. Fontes

Presidentes regionais

Sul-Sudeste: Sérgio Kwitko

Walton Nosé

Ricardo Guimarães

Centro-Oeste: Lisabel Vieira Gemperli

Carlúcio Andrade
Canrobert de Oliveira

José Eutrópio Vaz

Miguel Ângelo Padilha

Paulo Ferrara

Renato Ambrósio Júnior

José Ricardo Rehder

Tadeu Cvintal

Ronald Cavalcante

Pedro Paulo Fabri

Sul-Sudeste: Pedro Paulo Fabri

CONSELHO FISCAL

Paulo Cesar Fontes

Norte-Nordeste: Mário Ursulino de 
Carvalho

Presidentes regionais

Newton Andrade

Hamleto Emilio Molinari

Sérgio Kwitko

Diretores de Educação Continuada:

Mauro Silveira de Campos

Breno Barth Amaral de Andrade

Diretores de Publicação: Wendy Falzoni e 
Virgílio Centurion

Marcelo Netto

Carlos França Rangel

Tesoureiro: Rosângela Simonceli

Vice-presidente: José Ricardo Rehder

Diretorias especiais

Andréia Peltier Urbano
Diretores de Divulgação:

Newton de Andrade

Walton Nosé

Diretores Comerciais:

Vice-Tesoureiro: Samir Bechara
Diretores de Cursos: Maria Regina Chalita 
e Renato Ambrósio Júnior

Diretoria de Vídeo: Jorge Luis Dias

Hamilton Lazzari Leite

DIRETORIA SBCR (2006-2008)

Diretores Sociais:

Marcos Alonso Garcia

Vice-Secretário: Edmundo Martinelli

Marcelo Carvalho da Cunha

Presidente: Waldir Portellinha

Secretário: Gustavo Victor Baptista

Eduardo Martines

José Eutrópio Vaz Queiroz

Adriana dos Santos Forseto
Ivan Roque Urbano

Diretoria de Comunicação Virtual:
Gustavo Victor

Marivaldo de Oliveira

Diretores de Informática:
Carlos Alberto Gatto Bijos 
Paulo Jorge Fadel 
Paulo Schor 

CONSELHO DELIBERATIVO
Antônio Carlos Violante
Canrobert de Oliveira
Carlos França Rangel
Carlúcio Andrade
Edna Almodin
Ednei Nascimento

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO190 191

1º Secretário: Paulo Cesar Silva Fontes

DIRETORIA SBCII (2006-2008)

Presidente: Durval Moraes de Carvalho
Vice-presidente: Marco Antônio Rey de 
Faria
Secretário Geral: Flávio Rezende Dias

1º Tesoureiro: Eduardo Sone Soriano

CONSELHO FISCAL
Pedro Paulo Fabri, José Ricardo Rehder, 
Antônio Eduardo Pereira, Newton Leitão de 
Andrade e Leila Sueli Gouvêa José

Diretoria de Marketing:

CONSELHO DELIBERATIVO

Diretoria de Informática:

Ruy Novais Cunha e Wendy Falzoni

Tesoureiro: José Beniz Neto

Diretores de Publicações: Miguel Ângelo 
Padilha e Leopoldo Paccini Neto

Diretor de Cursos: Armando Stefano 
Crema

Diretores de Vídeo: Carlos Gabriel de 
Figueiredo e Fernando Cançado Trindade

Durval Moraes de Carvalho, Marco Anônio 
Rey de Faria, Carlos Gabriel de Figueiredo, 
Fernando Cançado Trindade, Flávio 
Rezende, Homero Gusmão de Almeida, 
João Alberto Holanda de Freitas, Leonardo 
Akaishi, Marcelo Ventura, Miguel Ângelo 
Padilha e Wagner Duarte Batista

Celso Takashi Nakano, Edna Almodin e 
Leila Sueli Gouvêa José

Diretoria de Avaliação de Produtos e 
Equipamentos:
Amaryllis Avakian, Ântonio Eduardo 
Pereira, Durval Moraes de Carvalho Júnior, 

Fernando Cançado Trindade, Flávio 
Rezende, José Ricardo Rehder e Lincoln 
Lemes Freitas

Carlos Alexandre de A. Garcia e Simão 
Raskin

Comissão de Assuntos Relacionados a 
Outras Sociedades (ASCRS, ALACCSA e 
CBO)

Centro-Oeste: Maria Regina Vieira A. 
Marques

Norte-Nordeste: Newton Leitão Andrade

Comissão de Assuntos Relacionados ao 
SUS

Eduardo Sone Soriano, Miguel Ângelo 
Padilha e Virgílio Centurion

Fernando Luiz Cançado Trindade e 
Marcelo Carvalho Ventura

Comissão de Diretrizes e Protocolos

Comissão de Ética

Paulo Cesar Fontes e Nelson Terra 
Louzada

Miguel Ângelo Padilha, Nelson Terra 
Louzada, Paulo Cesar Fontes, Paulo Fadel 
e Tadeu Cvintal

Comissão para Assuntos Relacionados a 
Convênios

Comissão para Assuntos de Residência
Newton Kara José Júnior, Flávio Rezende 
e Bruno M. Fontes

Presidentes regionais

Sul-Sudeste: Sérgio Kwitko

Walton Nosé

Ricardo Guimarães

Centro-Oeste: Lisabel Vieira Gemperli

Carlúcio Andrade
Canrobert de Oliveira

José Eutrópio Vaz

Miguel Ângelo Padilha

Paulo Ferrara

Renato Ambrósio Júnior

José Ricardo Rehder

Tadeu Cvintal

Ronald Cavalcante

Pedro Paulo Fabri

Sul-Sudeste: Pedro Paulo Fabri

CONSELHO FISCAL

Paulo Cesar Fontes

Norte-Nordeste: Mário Ursulino de 
Carvalho

Presidentes regionais

Newton Andrade

Hamleto Emilio Molinari

Sérgio Kwitko

Diretores de Educação Continuada:

Mauro Silveira de Campos

Breno Barth Amaral de Andrade

Diretores de Publicação: Wendy Falzoni e 
Virgílio Centurion

Marcelo Netto

Carlos França Rangel

Tesoureiro: Rosângela Simonceli

Vice-presidente: José Ricardo Rehder

Diretorias especiais

Andréia Peltier Urbano
Diretores de Divulgação:

Newton de Andrade

Walton Nosé

Diretores Comerciais:

Vice-Tesoureiro: Samir Bechara
Diretores de Cursos: Maria Regina Chalita 
e Renato Ambrósio Júnior

Diretoria de Vídeo: Jorge Luis Dias

Hamilton Lazzari Leite

DIRETORIA SBCR (2006-2008)

Diretores Sociais:

Marcos Alonso Garcia

Vice-Secretário: Edmundo Martinelli

Marcelo Carvalho da Cunha

Presidente: Waldir Portellinha

Secretário: Gustavo Victor Baptista

Eduardo Martines

José Eutrópio Vaz Queiroz

Adriana dos Santos Forseto
Ivan Roque Urbano

Diretoria de Comunicação Virtual:
Gustavo Victor

Marivaldo de Oliveira

Diretores de Informática:
Carlos Alberto Gatto Bijos 
Paulo Jorge Fadel 
Paulo Schor 

CONSELHO DELIBERATIVO
Antônio Carlos Violante
Canrobert de Oliveira
Carlos França Rangel
Carlúcio Andrade
Edna Almodin
Ednei Nascimento

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



A CONSOLIDAÇÃO192 193

A ERA DO FEMTOSSEGUNDO

Enquanto a Catarata buscava um reposicionamento, a Refrativa enfrentava situa-

ção semelhante e, institucionalmente, fazia com frequência um convite aos associados que, 

diante de técnicas aparentemente revolucionárias, usassem de toda sobriedade na hora de 

indicar e realizar os procedimentos. O recado valia, por exemplo, para o recém-nascido 

laser de femtossegundo.

“A última novidade em termos de cirurgia refrativa é o femtosecond laser (IntraLa-

ser). Esse aparelho cria discos de 110 a 120 u de forma muito precisa e quase sem complica-

ções. Porém, o seu custo é de US$400.000,00. E o valor do procedimento é de US$150,00. 

Como poderá agora o médico adquirir essa nova tecnologia e repassar os custos aos seus 

pacientes?” questionava Waldir Portellinha, presidente da SBCR, no início de 2007.

Em maio deste mesmo ano, a Oftalmologia brasileira se despede de Ednei 

Nascimento. Ele tinha 54 anos. Durante o IV Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia 

Refrativa, entre os dias 23 e 27 de maio, no Sauípe, a SBCR fez uma homenagem ao oftalmo-

logista, músico e tremendo paizão - como diziam seus amigos mais íntimos. O presidente 

Waldir Portellinha leu um texto escrito por Carlos França Rangel. O próprio Ednei assinou 

uma oração que ficou conhecida e foi reproduzida entre seus colegas:

Nessa época, a Sociedade iniciou um debate ainda válido para os dias de hoje: 

vantagens x custos da tecnologia.

O ADEUS A EDNEI NASCIMENTO

O sucesso do evento do Sauípe inspirou a organização a repetir a dose. E a fórmula, 

mais uma vez, estava lá: ora o evento discutia o atualíssimo femtossegundo, ora promovia 

concurso de piada ou dançava ao som da banda Araketu.

O IV CONGRESSO BRASILEIRO

É 10!

“As críticas sobre as possibilidades de um bom congresso em Goiânia constituíram  

um grande estímulo para que os pontos fortes fossem trabalhados e superassem todas as 

dificuldades”, disse Durval de Carvalho. O evento foi tão forte que culminou num ato 

político inédito no estado de Goiás: pela primeira vez, o Prefeito da capital e o Governador 

do estado estiveram juntos em um congresso médico.

Foi essa edição, ainda, que deu início às palestras especiais chamadas Charles 

Kelman, para Catarata, e José Barraquer, para Refrativa. Os palestrantes estreantes foram 

Samuel Masket e Cyntia Roberts, respectivamente. Essas sessões nunca saíram da pauta 

dos congressos da SBCII e da SBCR, ou da ABCCR/BRASCRS.

Já o Congresso Internacional chegou ao número dez e foi realizado pela primeira 

vez no Centro-Oeste brasileiro. A capital Goiânia recebeu o evento entre os dias 14 e 17 de 

maio de 2008. Com 300 palestrantes, dos quais 36 eram internacionais, o congresso debateu 

as tecnologias de ponta e promoveu wet labs com lotação esgotada e lista de espera.

Concurso de piada: a cada edição, a programação social do Congresso 

Brasileiro incrementava as atrações de lazer

Repeteco do Sauípe e do show do Araketu

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

Oração do cirurgião

Obrigado meu DEUS, por minhas mãos.

Obrigado meu DEUS, por minha visão.

Dessas opções não poderei esquecer. 

Obrigado meu DEUS, por viver dessas bençãos

E que nunca as subjugue.

Obrigado meu DEUS, por ter dado sinais que 

Fazei meu DEUS

Possam alcançar aqueles que nos sustentam 

Ednei Nascimento

Que estes instrumentos que me destes 

E que nunca abandonem aqueles que nos 

necessitam.
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Ao final do evento, Marco Rey de Faria assume a SBCII...

Waldir Portellinha, presidente da SBCR

Durval de Carvalho e Carlos Heler Diniz ... e José Ricardo Rehder assume a SBCR

Tatiane Farias, na época, assistente de 

administração das Sociedades, Carlos 

Heler Diniz, Waldir Portellinha, da 

SBCR, José Ricardo Rehder e Marco 

Rey de Faria

Durval de Carvalho na sessão Facomania, do 

Congresso Internacional realizado em Goiânia

Exposição comercial
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DIRETORIA SBCII (2008-2010)

Presidente: Marco Rey de Faria
Vice-presidente: Leonardo Akaishi

CONSELHO DELIBERATIVO

PB - Antônio de Pádua Silveira

PE - Vasco Bravo

RN - Nelson Salustino

Secretário Geral: Armando Stefano Crema

Carlos Gabriel de Figueiredo
Durval Moraes de Carvalho

AL - Mário Jorge

AM - Leila Gouvêa José

PI - Francisco Vilar

Diretores de Publicações: Renato 
Ambrósio Júnior e José Beniz Neto

Diretor de Informática: Daniel Montenegro

Diretor de Cursos: Eduardo Sone Soriano

Fernando Cançado Trindade

Delegados Estaduais

Eduardo Adan França Alves

Miguel Ângelo Padilha
Virgílio Centurion

Flávio Rezende Dias

Diretores de Vídeo: Carlos Gabriel de 
Figueiredo e Newton Kara Júnior

1º Secretário: Ronald Fonseca Cavalcanti

DIRETORIAS ESPECIAIS

AP - Olinto Amorim Neto

Marcelo Ventura

Tesoureiro: Manuel Paiva da Cunha Dália

BA - José Eutrópio Vaz
CE - Walter Justa
DF - Hilton Medeiros
GO - José Beniz Neto

MT - Maria Regina Marques
MS - Lisabel Gemperli

MA - Romero Bertrand
ES - Cesar Barbieri

1º Tesoureiro: Marísio Eugênio de Almeida 
Filho

MG - Eduardo Adam

PA - Luís Nogueira

Homero Gusmão de Almeida

PR - Pedro Paulo Fabri

RJ - Paulo Cesar Fontes

RS - Sérgio Kwitko
RR - Rômulo Ferreira da Silva
SP - Capital - Amaryllis Avakian

SE - Mário Ursulino
TO - Carlos Jun Osaki

Comissão Científica do Congresso 
Brasileiro 2009

Comissão Científica do Congresso 
Internacional 2010

SP - Interior - Roberto Pinto Coelho

Comissão de Relacionamento com os 
Sócios

Halmélio Sobral Neto, Leonardo Akaishi, 
Leopoldo Paccini Neto e Simão Raskin

Armando Crema, Carlos Gabriel de 
Figueiredo, Eduardo Soriano, Flávio 
Rezende, Miguel Ângelo Padilha, Paulo 
Cesar Fontes e Virgílio Centurion

SC - Emir Amin Ghanem

Bruno Fontes, Celso Nakano, Fábio 
Casanova, Islane Castro, Jonathan Lake e 
Wilson Hida

Comissão de Relacionamento com o 
Ministério da Saúde

Armando Crema, Eduardo Soriano e Flávio 
Rezende
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Diretores de Cursos: José Eutrópio Vaz, 
Tadeu Cvintal e Carlos Heler Diniz

DIRETORIA SBCR (2008-2010)

Vice-presidente: Newton Andrade
Secretário Geral: Edmundo Martinelli
Vice-Secretário: Gustavo Victor

Presidente: José Ricardo Rehder

Tesoureiro: Eduardo Paulino
Vice-Tesoureiro: Leonardo Paulino
Diretor de Informática: Daniel Montenegro

Carlos Heler Diniz
Flávio Rezende

CONSELHO DELIBERATIVO
Arnaldo Castro
Canrobert de Oliveira

Carlos Heler Diniz

José Eutrópio Vaz
Mauro Campos
Miguel Ângelo Padilha
Paulo Cesar Fontes
Paulo Fadel
Pedro Paulo Fabri
Renato Ambrósio Júnior

CONSELHO FISCAL

Edna Almodin

Ricardo Guimarães
Tadeu Cvintal

Carlos França Rangel

Waldir Martins Portellinha

Homero Gusmão de Almeida

Ana Luisa Ferreira - SP
Bruno Fontes - RJ

Gustavo Gutemberg - BA

Marcelo Mendes de Faria - RN

Halmélio Sobral Neto
Marcelo Ventura

Ana Maria Terra Diniz

Comissões de jovens oftalmologistas

Evandro Ribeiro Diniz - MG

Victor Cvintal - SP

Canrobert de Oliveira

Carlos Gabriel de Figueiredo

Daniela Gemperli - MT

Edna Almodin - PR

Comissão de relações internacionais

Heloísa Nascimento - SP

Aparecida Cvintal

Fábio Vaz - BA

Marina Martinelli

Comissões especiais de assessoria direta 
ao presidente

Comissão de estratégias políticas

Walton Nosé

Ricardo Guimarães

Álvaro Hilgert - MT

David Tayah - AM

Wagner Batista - MG

Fábio Casanova

Newton Andrade Júnior - CE
Tatiana Nahas - SP

Nininha Rey de Faria

Adriana Forseto - SP

Comissão de Questionamentos Científicos

Mário Jampaulo de Andrade

Comissão Social

Heloísa Pereira Lima Rehder

Carla Paulino

Breno Barth - RN

Comissão de relacionamentos regionais

Cristiana Andrade

Paulo Polisuk - RJ

O próximo biênio marcava o início de um período em que se evidenciavam movi-

mentos decisivos no rumo da profissionalização da administração das Sociedades.

Com Ricardo Rehder à frente da SBCR e Marco Rey à frente da SBCII, algumas 

medidas de reestruturação foram colocadas em prática. A primeira delas foi em relação às 

publicações oficiais das Sociedades. Em 2008, a Oftalmologia em Foco foi regularizada 

juridicamente, passou por uma reformulação gráfica e foi incorporada à estrutura e ao 

orçamento das instituições. Até então, ela era produzida de maneira independente. “Que-

ríamos trazer a Oftalmologia em Foco para dentro das Sociedades”, lembra José Ricardo 

Rehder.

MEDIDAS DE REESTRUTURAÇÃO

Nota-se, neste período, o crescimento da representação dos diferentes estados 

brasileiros na diretoria, cada vez mais descentralizada e regimentada; a ênfase nas parceri-

as internacionais, não apenas garantindo nomes de peso nos congressos, mas trabalhando 

para que as Sociedades se tornassem "players" globais entre os organismos da área oftal-

mológica; e, por fim (e especialmente mais adiante), o envolvimento de profissionais 

especializados, entre prestadores de serviços terceirizados e consultores.

Apesar da estruturação, a decisão foi por manter a linguagem descontraída e a 

dispensa aos rigores científicos na Oftalmologia em Foco. No entanto, crescia entre os 

diretores a expectativa de vincular às Sociedades uma publicação indexada. No dia 10 de 

junho de 2009, SBCII e SBCR firmaram com a SBO um acordo de coprodução da Revista 

Brasileira de Oftalmologia (RBO). Durante cerca de sete anos, o veículo passara a represen-

tar esse conjunto de entidades.

No universo digital, o endereço catarata-refrativa.com.br não mudara. Mas agora 

poderia redirecionar o usuário ou para a área de catarata ou para a área de refrativa.

José Beniz, representando a SBCII, e Mário Jampaulo, representando a SBCR, 

foram os primeiros editores após a incorporação. A revista passou a ser disponibilizada na 

íntegra, pelo site e, por quase dois anos, ganhou uma versão em espanhol, sinalizando um 

outro movimento em curso neste período: a aproximação com a América Latina. “A nossa 

grande barreira para uma melhor convivência com nossos colegas latino-americanos era a 

comunicação”, considerava Marco Rey.
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  A sessão Café com Ideias, o 

Fórum de Residentes e a par-

ticipação ilustre de Carlinhos 

de Jesus foram alguns dos 

momentos destacados pelos 

participantes. Tudo devida-

mente ornamentado pela 

vista constante do Oceano 

Atlântico. O quórum acabou 

não sendo o esperado. O evento, luxuoso até 

para os mais exigentes, acabou ficando caro para 

o congressista. Mas quem foi só tem elogios: “Foi 

extraordinário. O mais inovador”, lembra 

Carlos Heler.

O congresso discutiu nor-

mas e consensos que foram apresen-

tados no livro Estudos Clínicos em 

Cirurgia Refrativa, editado pelos 

presidentes José Ricardo Rehder e 

Marco Antônio Rey, com a parceria 

de Edmundo José Velasco Martinelli. 

Pesquisa de satisfação realizada 

após o evento registrou quase 77% 

de aprovação.

XI CONGRESSO INTERNACIONAL

E, em meio ao clima de 25 anos de fundação da SBCR, acontece o XI Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, entre os dias 2 e 5 de junho de 2010, em Natal, Rio 

Grande do Norte. Mais um congresso internacional realizado no Nordeste, com homenagens 

de aniversário aos ex-presidentes da Refrativa, prestadas por José Ricardo Rehder e Marco Rey.

Um outro movimento cada vez mais concreto, do qual trataremos com detalhes 

mais adiante, certamente, era a fusão das instituições. Em dezembro de 2008, os conselhos 

deliberativos das Sociedades deram um amplo sinal de que o tema de fato entrara em 

pauta: os sócios da SBCII e/ou da SBCR passaram a ser automaticamente associados às 

duas instituições. As anuidades foram igualmente unificadas. "Ao meu ver, foi uma 

decisão sábia, pois o mundo todo funcionava dessa maneira e só nós tínhamos Sociedades 

separadas”, disse Marco Rey, na ocasião.

O NAVIO!

Esperados os anos necessários para a reserva do 

cruzeiro, finalmente as Sociedades realizaram o desejo de 

fazer um congresso a bordo de um navio. O MSC Ópera 

navegou com o V Congresso Brasileiro de Catarata e 

Cirurgia Refrativa, de 26 a 29 de março de 2009, ao longo 

do trajeto Santos-Búzios-Angra dos Reis-Santos.

A UNIFICAÇÃO DOS SÓCIOS

A medida não signifi-

cava desintegração, mas sim 

progresso na produção de 

conteúdo especializado e mais 

espaços de navegação para o 

internauta. Na época da ex-

plosão das plataformas intera-

tivas, as Sociedades deram 

suporte ainda à criação do 

blog Catarata-Refrativa para 

fomentar o debate científico 

entre os associados.

Sob o comando do diretor de Informática da época, Daniel Montenegro, o primeiro tema a 

ser colocado no ar para discussão foi “Troca de Cristalino com Finalidade Refrativa 

(TCR)”, escrito por Virgílio Centurion

Sessão científica a bordo do MSC Ópera

Show de dança com Carlinhos de Jesus

Embarque de congressistas

Última reunião da diretoria sobre os preparativos 

do congresso brasileiro a bordo do MSC Ópera
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Esse foi também o primeiro congresso a 

entregar a Medalha Emyr Soares, que premiou o 

melhor artigo publicado na Revista Brasileira de 

Oftalmologia, no período de março de 2009 a 

janeiro de 2010, nas áreas de catarata e cirurgia 

refrativa. O evento entregou seu palco a um dos 

grandes ícones da região: a cantora Elba 

Ramalho, que animou a festa de confraternização. 

Aos poucos, os congressos SBCII/SBCR abriram 

uma temporada de super estrelas no papel de 

atração principal da programação social.
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Solenidade de abertura do XI Congresso Internacional e homenagem aos 25 anos da SBCR José Ricardo Rehder, presidente da SBCR, e 

Marco Rey de Faria, presidente da SBCII, 

com a estatueta de comemoração dos 25 anos 

da SBCR, durante o congresso de Natal

Congressistas acompanharam cirurgias ao vivo e lotaram 

salas no segundo congresso internacional realizado no 

Nordeste

Show com Elba Ramalho Leonardo Akaishi e Newton Andrade tomaram posse, respectivamente, das 

presidências da SBCII e da SBCR

DIRETORIA SBCII (2010-2012)

Presidente: Newton Leitão de Andrade

José Beniz Neto
Marcelo Carvalho Ventura

1º Tesoureiro: Lizabel Gemperli

Diretores de Publicações: Bruno Fontes e 

José Beniz

CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Gabriel de Figueiredo

Vice-presidente: Armando Crema

Fernando Luis Cançado Trindade
Flávio Rezende Dias

Tadeu Cvintal

Homero Gusmão de Almeida

Durval Moraes de Carvalho

Diretor de Informática: Daniel Alves 

Montenegro

Presidente: Leonardo Akaishi

Tesoureiro Geral: Rodrigo Vaz

Diretores de Vídeo: Carlos Figueiredo e 

Paulo Cesar Fontes

Secretário Geral: Edna Almodin
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Marco Antônio Rey de Faria
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Miguel Padilha

Paulo Cesar Silva Fontes
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DIRETORIA SBCR (2010-2012)
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Vice-Secretário: Adriana Forseto

Diretores de Cursos: Sérgio Kwitko, Milton 

Ruiz e Abraão Lucena

CONSELHO FISCAL

Miguel Padilha
Ronald Cavalcanti

Diretores de Publicações: Mauro Campos e 

Marcelo Vieira Netto

Tesoureiro: Paulo Cesar Fontes

Diretores de Vídeos: Pedro Paulo Fabri e 

João Marcelo Lyra

CONSELHO DELIBERATIVO
Arnaldo Castro
Carlos França Rangel

Vice-Tesoureiro: Germano Andrade

Edna Almodin
Carlos Heler Diniz
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Hamilton Moreira

José Ricardo C. L. Rehder
Mauro Campos
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Vice-presidente: Renato Ambrósio Júnior
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Renato Ambrósio Júnior
Pedro Paulo Fabri
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Walton Nosé
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As alianças também se estenderam à ASCRS, que enxergava o Brasil como um 

mercado emergente de destaque e um fornecedor em potencial à sua base de associados 

internacionais e ao seu rol de participantes em eventos e congressos. Oftalmologia em Foco 

e EyeWorld fizeram um acordo em que a revista brasileira passaria a veicular conteúdo da 

publicação americana. E os associados SBCR/SBCII poderiam também usufruir de benefí-

cios oferecidos pelo site da ASCRS.

Na área da comunicação, os canais de informação foram ampliados, com a criação 

de perfis para divulgação institucional e científica nas redes sociais de destaque no 

contexto (Twi�er, Facebook e Linkedin).

A gestão José Ricardo 

Rehder-Marco Rey de Faria havia 

encaminhado algumas aproxima-

ções. Foram estreitados laços da 

SBCR e da SBCII com a Sociedade 

Portuguesa de Oftalmologia e com 

a Sociedade Portuguesa de Catarata 

e Cirurgia Refrativa, considerada 

uma espécie de porta de entrada 

para os brasileiros na Europa. A 

parceria começou com a disponibi-

lização das publicações dos brasilei-

ros aos portugueses.

TUDO SOBRE REFRATIVA

A navegação do www.catarata-refrativa.com.br tornou-se mais simples e seu 

conteúdo mais informativo, incluindo as vantagens da recém-formada parceria com a 

ASCRS. Novos sistemas foram implementados. Além da quitação da anuidade e requeri-

mento de filiação, para o VI Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, por 

exemplo, o associado já poderia fazer o pagamento on-line de sua inscrição por boleto 

bancário ou cartão de crédito.

Primeiros passos para a internacionalização: Leonardo Akaishi, Antônio Travassos 

e Newton Andrade assinam protocolo que estabelecia parceria entre SBCII, SBCR e 

a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, no dia 2 de junho de 2010

A PROFISSIONALIZAÇÃO

INTERNACIONALIZAÇÃO

de outras entidades. Fortalecer a representação como entidade global de Catarata e 

Refrativa diante de parceiros da América Latina, Europa e Estados Unidos era, igual-

mente, primordial.

Mas o movimento, neste período, foi um pouco além: a ideia era estabelecer 

trocas, como por exemplo de vantagens institucionais/científicas, como o acesso a 

conteúdos restritos e descontos em anuidades e na inscrição de congressos

Esta foi uma fase de investimento na prestação de serviços terceirizados: agências 

para cuidar da comunicação digital ou da produção da Oftalmologia em Foco; parceria 

com a FeCooeso para prestar assessoria jurídica aos sócios; contratação de auditoria 

externa visando o equilíbrio financeiro; e consultorias administrativas para aperfeiçoar 

processos de maneira geral.

A próxima e a futura gestão combinaram de trabalhar da maneira mais integrada 

possível. Além dos projetos de profissionalização e internacionalização, muito em breve, 

era inevitável que fosse iniciado o processo da fusão. Leonardo Akaishi assumiu a SBCII e 

Newton Andrade a SBCR. A ideia era, respaldados pelos conselhos deliberativos e pelos 

vice-presidentes eleitos e futuros dirigentes, Renato Ambrósio e Armando Crema, imple-

mentar um pacote de medidas estratégicas: a estruturação da gestão profissional; o 

aumento da quantidade de associados; o desenvolvimento de relações institucionais e 

governamentais; o projeto de marketing, comunicação e relações com a mídia; a 

implementação de alianças nacionais e internacionais; o desenvolvimento dos comitês 

científicos de educação continuada; o novo site; e o projeto social - no sentido de colocar 

mais as Sociedades a serviço da população.

Difícil falar em processo de internacionalização sem mencionar o quanto as 

Sociedades, desde o início, foram bem recebidas e bem posicionadas no mapa mundi da 

Oftalmologia, pelo pioneirismo brasileiro nas técnicas recém-desenvolvidas e, logo de-

pois, pela força adquirida por seus congressos.
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Em janeiro de 2012, a SBCII completou 

três décadas desde a sua fundação e logo 

depois, junto à SBCR, iniciou o processo eleito-

ral mais disputado da história das Sociedades. 

O assunto da fusão estava encaminhado de tal 

forma que a transição já estava em curso. No 

próximo biênio, 2012-2014, as Sociedades 

compartilhariam o mesmo vice-presidente, que 

seria o primeiro dirigente da instituição a ser formada num futuro próximo. Até então, ela era 

chamada não oficialmente de Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

No dia 5 de maio de 2012, um sábado, os membros das comissões eleitorais de 

ambas as entidades se reuniram na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro, para fazer a apura-

ção. A disputa se deu entre Carlos Figueiredo e Virgílio Centurion. Com 253 dos 386 votos 

válidos da SBCII e 204 dos 330 votos válidos da SBCR, Carlos Figueiredo ganhou a eleição.

E em junho de 2011, entrou no ar mais um veículo informativo criado com o apoio 

das Sociedades: o www.tudosobrerefrativa.com.br, um portal voltado ao público leigo, 

com objetivo de prestar esclarecimentos aos possíveis candidatos à cirurgia refrativa sobre 

riscos, benefícios e limitações do procedimento de correção visual. Renato Ambrósio 

Júnior, então vice-presidente da gestão de Newton Andrade na SBCR, foi o idealizador e 

executor da ideia, praticada à época por instituições como a ISRS e AAO.

ELEIÇÕES

Carlos Figueiredo, no dia que venceu as eleições, na sede do 

Flamengo, no Rio de Janeiro

Neste congresso, aconteceu a estreia dos 

veículos de comunicação de cobertura instantânea.

VI CONGRESSO BRASILEIRO

O VI Congresso Brasileiro de Catarata e 

Cirurgia Refrativa foi realizado em Porto de 

Galinhas durante os dias 1º e 4 de junho de 2011. 

O lazer e as atividades sociais foram 

especialmente trabalhados, com a apresentação do 

maestro João Carlos Martins, que contou sua 

história de superação; com a festa "Arraiá do 

Congresso”, animada pelo cantor Fagner; e por 

campeonatos esportivos, um deles com a presença 

do ex-goleiro Ze�i, campeão mundial pela seleção 

brasileira em 1994.

O formato ousou ao concentrar as princi-

pais palestras em um único auditório, para evitar a 

dispersão dos participantes e a repetição de temas 

em sessões simultâneas. O estímulo à interativida-

de da plateia vinha crescendo ao longo dos con-

gressos das Sociedades. Nesse, um modelo prático 

de apresentação de casos clínicos, comentado por 

mediadores com o microfone aberto para a plateia, 

praticamente convocou os congressistas ao debate.

Uma das novidades foi que, além do já 

tradicional Congresso de Administração em 

Oftalmologia, esse evento agregou também o I 

Congresso Internacional de Cirurgia Plástica 

Ocular, fórmula que viria a ser repetida no 

Congresso Internacional marcado para 2012, em 

São Paulo. 

Arraiá do Congresso de Porto

Presença internacional: Don Long, da ASCRS. 

Representação da entidade americana nos 

congressos de Catarata e Refrativa do Brasil 

tornou-se frequente. Da esquerda para a direita: 

Newton Andrade, Long e Leonardo Akaishi

Presença do goleiro da seleção brasileira, Ze�i. À 

direita, Newton Andrade

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

No mesmo ano em que foi eleito o primeiro presidente da ABCCR, a SBCII comemorou 30 anos de fundação. E a O�almologia em Foco veiculou 

depoimentos de homenagens. Entre eles, estavam mensagens de seus fundadores, Paulo Cesar Fontes e Miguel Padilha.

Parabéns SBCII!

Paulo Cesar Fontes

‘‘Parabéns SBCII pelos 30 anos. Parece que foi
ontem, quando um grupo de 'visionários' decidiu
por sua fundação. No mesmo ano, nascia minha filha,
que se casa ano que vem! Muito tempo
vivido e muita história para contar. Bom ter
passado por essa Sociedade de futuro brilhante’’

Miguel Padilha

‘‘Incrível que já se foram 30 anos! Anos de
lutas, dificuldades enfrentadas na sua infância
e adolescência, mas grandes vitórias alcançadas
ano após ano. Hoje, madura, a SBCII está pronta
para enfrentar novos desafios no seu grande
futuro. Parabéns SBCII’’
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Todos esses processos estavam sendo 

vividos, naquele momento, pelas Sociedades 

brasileiras.

Essas estruturas permitiam à entidade 

americana descobrir novos líderes, produzir 

jornais clínicos, fazer monitoramentos de estudos, 

recomendar projetos de investigação e ajudar a 

desenvolver programas educacionais, considera-

dos recursos valiosos por seus membros. Segundo 

o diretor, não se podia falar do processo de profis-

sionalização da ASCRS sem mencionar ainda o 

expressivo investimento na área de comunicação e 

marketing, assim como o fomento à tradição de 

congressos e simpósios.

O informativo Porto News trazia notícias 

diárias sobre o evento, veiculadas pela Internet. 

Seu formato foi reproduzido em congressos subse-

quentes.

Uma presença bastante destacada foi a de 

Donald Long, diretor de Publicações e diretor geral 

da revista EyeWorld International. Durante sua 

apresentação, Long contou a história da ASCRS, 

com ênfase no processo de profissionalização e de 

fusão das sociedades de catarata e cirurgia refrati-

va nos Estados Unidos.

Ele explicou que, sob a chefia do Diretor 

Executivo David Karcher (na época, há cerca de 30 

anos executando um trabalho contínuo de gestão 

profissional), os pilares da ASCRS eram o corpo 

diretivo e os comitês clínicos: Catarata, Refrativa, 

Córnea, Glaucoma, Retina e Residentes.

Desde o congresso do Recife, os bonecos com o rosto 

dos presidentes tornaram-se tradição nos eventos

Show com maestro João Carlos Martins

Fagner foi a atração principal do congresso 

brasileiro em Porto de Galinhas

ABERTURA À POPULAÇÃO

Eram tempos em que a integração com 

órgãos públicos ganhava atenção especial. No 

entendimento dos dirigentes, era necessário 

trabalhar especialmente a relação com entidades 

normativas e fiscalizadoras como o Conselho 

Federal de Medicina (CFM), a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A finalidade era dar encaminhamentos mais 

eficazes para questões interessantes aos médicos, ao Governo e à população.

Entre lutas antigas e novas das Sociedades de Catarata e Refrativa, estavam o enfren-

tamento ao aumento abusivo dos planos de saúde - na época, em dobro, em relação à infla-

ção; o combate à demora de em média um ano 

para que a Anvisa aprovasse um produto oftal-

mológico; e a discussão sobre a abolição ou não 

dos mutirões itinerantes de catarata - sob suspei-

ta de realizarem cirurgias sem indicação precisa.

A triagem dos pacientes ficou a cargo 

da Prefeitura do município. Cerca de 200 

pacientes foram atendidos por dez oftalmolo-

gistas que atuavam no Hospital Municipal 

Carozita Brito, em Nossa Senhora do Ó.

A assistência à população sempre 

esteve prevista no estatuto das Sociedades - e ainda o é no estatuto da ABCCR/BRASCRS.

A necessidade, aliás, de se colocar mais a serviço da população se tornara premente. 

A primeira ação concreta nesse sentido aconteceu durante o congresso de Porto de Galinhas. 

Médicos selecionados pela SBCII participaram 

de um mutirão de atendimento oftalmológico a 

pessoas carentes com diagnóstico de catarata 

na cidade pernambucana de Ipojuca.

Atendimento oftalmológico gratuito no município de Ipojuca, 

durante o congresso de Porto de Galinhas

Os presidentes Leonardo Akaishi (de azul) e Newton Andrade 

(de preto, ao lado de Akaishi) lideraram o primeiro mutirão de 

atendimento oftalmológico a pessoas carentes promovido pelas 

Sociedades

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA
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As atrações de entretenimento acom-

panharam a sofisticação científica com 

apresentações da Orquestra de Higienópolis, 

Dj Claudinho, Banda Groove Samba, Grupo 

Chorus, Banda Nisty Jazz. E, fechando com 

chave de ouro, os Paralamas do Sucesso.

XII CONGRESSO INTERNACIONAL

Os wet labs foram as estrelas da festa. Crescia, a cada edição, a percepção dos organi-

zadores sobre as limitações de residentes em formação ou recém-formados com a experiên-

cia cirúrgica. E as Sociedades se abriam cada vez mais à educação de jovens médicos. No 

evento de 2012, Edna Almodin, que por muitos anos organizou a grade de aulas práticas dos 

congressos de Catarata e Refrativa, trouxe instrutores austríacos que ministravam os cursos 

em congressos europeus e detinham o conheci-

mento do que havia de mais moderno na 

prática oftalmológica experimental.

O XII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa foi realizado em São 

Paulo, de 30 de maio a 2 de junho de 2012. O conjunto de eventos simultâneos, envolvendo a 

SBAO e a Sociedade de Plástica Ocular, foi enriquecido pela adesão do Congresso 

Internacional da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Oftalmologia.

Dando seguimento ao projeto de 

aproximação com questões sociais, o congresso 

de Catarata e Refrativa estabeleceu parceria 

com a Fundação Gol de Letra e, na era da 

sustentabilidade, adotou medidas para mini-

mizar o impacto ambiental da grande produ-

ção de material impresso, distribuindo crachás 

em papel semente, brindes biodegradáveis e 

peças de divulgação em papel reciclável. A 

organização investiu ainda na implementação 

de um sistema de coleta seletiva.
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Porém, não se tratava - e ainda não se trata - de uma finalidade de execução simples. 

Especialmente nos casos de intervenções cirúrgicas, que requerem acompanhamento no 

pré-, per e pós-operatório.

Tatiane Farias, hoje gerente administrativa da ABCCR/BRASCRS, dedicou sua tese 

de monografia, ao concluir a faculdade de 

Administração, a um estudo sobre a prestação 

de serviços sociais pela SBCII e pela SBCR. "A 

rotina cirúrgica exige uma logística que deve 

ser cumprida de maneira rigorosa. Nós já 

tivemos, no entanto, tentativas bem sucedidas. 

E, estatutariamente, devemos continuar perse-

guindo este objetivo", defendeu ela, sinalizan-

do, no entanto, que não é tarefa fácil. Envolve 

custos (altos). Parcerias (para viabilizar as 

ações). Articulação (com a política, por exemplo). Compromisso com o ser humano (muito!). 

“Não é chegar, operar e ir embora. Precisamos dar assistência a cada pessoa que passou pela 

mão de um médico nosso. E o Brasil é enorme. Em cada lugar, há uma legislação, normas 

específicas do Sistema Único de Saúde, e isso torna a viabilização das campanhas bem 

difícil. Mas, ainda assim, temos que continuar fazendo”, avaliou ela, que já finalizou a tese.

As dificuldades, porém, não foram maiores do que a disponibilidade de arregaçar 

as mangas e fazer acontecer. Pois o fato é que 

Porto de Galinhas abriu uma sequência de 

agendas com esse perfil. O escopo das campa-

nhas iniciadas nesse período poderia ser desde 

o atendimento oftalmológico propriamente 

dito a uma ação no sentido de despertar a 

consciência pública para a atenção à saúde 

ocular.

"A Catarata e a Refrativa já haviam se 

consolidado no meio oftalmológico. E então, 

puderam se colocar a serviço da sociedade", concluiu Tatiane.

Mesa da diretoria na reunião dos conselhos deliberativos da 

SBCII e SBCR. Da esquerda para a direita: José Ricardo Rehder, 

Marco Antônio Rey de Faria, Renato Ambrósio Júnior, 

Leonardo Akaishi, Newton Leitão de Andrade, Carlos Heler 

Diniz e Armando Stefano Crema

Edna Almodin coordenou a grade de wet labs do Congresso de 

Catarata e Refrativa, em 2012. Profissionais austríacos que 

comandavam a experiência em congressos europeus vieram dar 

suporte aos brasileiros

O então presidente Leonardo Akaishi, em atendimento, durante 

a ação

Cerca de 200 pacientes foram atendidos por dez oftalmologistas
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No dia 2 de junho, último dia do congresso, as 

novas diretorias da Sociedade Brasileira de Catarata e 

Implantes Intraoculares e da Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Refrativa foram, oficialmente, empossadas. A 

cerimônia ocorreu durante a Assembleia Geral. Na ocasião, 

foram revelados os nomes dos que responderiam pelas 

instituições no biênio 2012-2014.

Estava aprovada a fusão.

Antes disso, porém, os 37 presentes votaram por 

uma decisão histórica, que foi, em seguida, acatada pelo 

Conselho Deliberativo.

214

Hebert Vianna, vocalista dos Paralamas do 

Sucesso
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O PROCESSO

Um histórico de consensos e discordâncias marca o decorrer do processo de fusão 

das Sociedades de Catarata e Refrativa. Difícil precisar quando a união foi cogitada pela 

primeira vez. O mais provável é que tenha sido no período da fundação da Sociedade de 

Refrativa, quando Miguel Padilha era presidente da SBII e convidou Carlúcio Andrade, 

então presidente da SBCR, para integrar o simpósio internacional. Nessa época, a 

Associação Americana de Implantes Intraoculares já tinha dado lugar à ASCRS. Mas, no 

Brasil, a massa de cirurgiões de catarata não era exatamente "simpática" à cirurgia de 

correção de grau. E, neste intervalo de tempo, quando também a Sociedade Europeia de 

Implantes Intraoculares tornou-se ESCRS (em 1991), no Brasil, a fusão entre Catarata e 

Refrativa fora um tema quase intratável pela maioria dos membros de ambas as 

Sociedades. "O pessoal da catarata era contra a cirurgia refrativa. Mas o pessoal da refrati-

va também foi resistente, em certa medida. Eles tinham receio de que fossem preteridos 

após uma possível fusão. Quando assumi a SBCR, esse foi um dos questionamentos que 

me fizeram", revela Paulo Cesar Fontes.

Na primeira metade dos anos 2000, porém, uma Sociedade Brasileira de Catarata e 

Cirurgia Refrativa virou questão de ordem. E seu cronômetro fora acionado. Em meio às 

resistências, o "primeiro susto dado no pessoal", nas palavras de Carlos Heler, foi em sua 

gestão, quando ele e Homero Gusmão unificaram as reuniões dos conselhos deliberativos, 

no congresso de Porto Seguro, em 2005 - quase dez anos antes da efetivação do processo.

Na batalha de quase uma década, estavam puristas versus vanguardistas. Alguns 

insistiam em "proteger" sua subespecialidade frente àqueles mais ousados, com maior 

facilidade para se inclinar (se arriscar?) a um olhar para o futuro.

Mas foi a partir dessa inclinação ao futuro que ambas as Sociedades foram criadas. 

E as resistências acabaram fenecendo. Grande parte por mérito de um artífice que usou de 

toda a sua mineirice para acalmar os ânimos dos mais exaltados, garantindo-lhes, em 

contrapartida, a segurança a qual tanto requeriam.

Oficialmente, Carlos Heler Diniz assumiu o papel de Coordenador da Comissão 

de Mudança do Estatuto. Na prática, ele cuidou daquilo que cuida de melhor: da visão... de 

cada um dos envolvidos no complexo processo. Sua função foi, aos poucos, lembrar que a
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O principal objetivo da mudança era facilitar a administração, tornando o documen-

to menos engessado. "Estatuto tem que ser feito para ser cumprido, então a preocupação era 

com a viabilidade e compromisso com a legislação vigente", lembra Carlos Heler.

convergência científica entre as subespecialidades era inevitável. Que existia um curso quase 

forçoso já seguido pelas instituições de catarata e refrativa estrangeiras. E que as vantagens 

de uma fusão para os aspectos administrativo e político não podiam ser dispensadas.

Renato Ambrósio Júnior e Armando 

Crema foram os escolhidos para liderar esse processo. Uma de suas grandes responsabilida-

des à frente da SBCR e da SBCII, respectivamente, foi, portanto, a de conduzir a reforma 

definitiva do estatuto, com a liderança de Carlos Heler, a colaboração de Pedro Paulo Fabri e 

de Tatiane Farias, e o respaldo das assessorias jurídica e contábil das instituições.

Paralelamente, estavam em 

pauta, neste período, políticas de reforço 

à internacionalização. Convênios com a 

ISRS, ASCRS e ESCRS tinham status de 

prioridade. O curso O Melhor da ASCRS

O resultado, segundo ele, foi 

uma versão mais completa, bem elabora-

da e aplicável das normas.

A MUDANÇA DO ESTATUTO

Se o "primeiro susto" foi dado em sua gestão, o primeiro sim remonta à gestão de 

José Ricardo Rehder e Marco Rey, quando a aprovação da ideia (apenas da ideia) foi registra-

da em ata e quando aconteceu a decisiva unificação dos sócios.

Durante o mandato de Leo Akaishi e 

Newton Andrade, a transição para um novo estatu-

to foi encaminhada. Só faltava o sim definitivo à 

incorporação, um processo que ocorreria na última 

gestão antes da consolidação oficial da Associação 

Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

No dia 2 de abril de 2014, durante o XIII Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, a diretoria das 

Sociedades se reuniram para aprovar o novo estatuto, que 

serviria à futura Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia 

Refrativa. Da esquerda para a direita: Renato Ambrósio Júnior, 

Carlos Heler Diniz e Armando Crema

SBCR renova a parceria com a ISRS
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Como em todos os congressos 

brasileiros, a programação social variava 

com novas atrações a cada dia (e noite!) e 

a festa de encerramento foi animada com 

show da banda Cheiro de Amor.

CERATOCONE

A relação estabelecida entre as Sociedades e a 

população continuava cumprindo uma agenda. Nesse 

período, uma mudança expressiva foi, além das ações de 

atendimento, o uso de ferramentas de comunicação. Em 

2013, o site ganhou uma área voltada ao Público Geral. E 

um trabalho realizado junto à grande mídia permitiu a 

promoção de campanhas de atenção à saúde ocular.

Não coçar os olhos foi um importante recado dado 

numa ação abrangente para chamar atenção sobre o diag-

nóstico e a progressão do ceratocone. Além da divulgação 

de informação em veículos de comunicação abertos, no dia 

7 de fevereiro de 2014, a instituição montou um estande de 

atendimento na Central do Brasil, local de intensa

Os então presidentes Renato Ambrósio Júnior e 

Armando Crema em ação pela prevenção e 

diagnóstico do ceratocone na Central do Brasil, 

no Rio

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

E a Praia do Forte, na Bahia, foi o 

destino escolhido para o VII Congresso 

Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, 

que aconteceu entre os dias 29 de maio e 1º 

de junho de 2013.

VII CONGRESSO BRASILEIRO

em Português, que passou a se chamar O Melhor da ASCRS pela BRASCRS, entrou na 

grade oficial do congresso americano. E, também nesta época, foi criado dentro do mesmo 

evento o "Video Symposium: Challenging Cases and Complications Management", para 

que os associados SBCR/SBCII inscrevessem suas experiências com casos desafiadores.

DIRETORIA JOVEM

Este biênio deu também ênfase à elaboração de políticas voltadas a residentes e 

oftalmologistas em início de carreira. Elas foram concentradas num corpo gestor formado 

por 18 jovens médicos bem-sucedidos, de todas as regiões do Brasil, e com especialização 

em diversas linhas de pesquisa dentro das subespecialidades. A ideia era colocar em 

prática medidas que auxiliam o planejamento das carreiras, assim como o estímulo à 

produção científica e à organização de congressos.

Este foi o primeiro congresso a tratar 

do uso do laser de femtossegundo para a 

cirurgia de catarata. A tecnologia, então 

recém-lançada no Brasil, deu o que falar nas 

discussões e nos cursos práticos. Os wet labs 

incluíram o que havia de mais moderno em 

termos de aparelhos, como topógrafos e 

tomógrafos, com demonstração do femtosse-

gundo e sua aplicabilidade, como LASIK, 

tunelização em anéis e transplante de córnea.

Armando Crema, Renato Ambrósio Júnior, Bruno Fontes

Sala de wet lab

Praia do Forte 2013: laser de femtossegundo na cirurgia de catarata 

começava a ser debatido no Brasil
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No dia 5 de abril de 2014, 

último dia do XIII Congresso Internacional de Catarata 

e Cirurgia Refrativa, 31 anos após o I Simpósio 

Internacional de Implantes Intraoculares, realizado no 

Rio Palace Hotel, em 1983, o corpo diretor e alguns 

membros de ambas as Sociedades reuniram-se para 

mais uma Assembleia Geral.

Um memorável jantar no 

Museu Histórico Nacional home-

nageou parceiros históricos das 

Sociedades com títulos de mem-

bros honorários. Robert Osher foi 

um dos contemplados com a 

honraria. E a festa de encerra-

mento contou com um carioquís-

simo show de Jorge Bem Jor.

Na pauta, uma votação histórica: SBCII e 

SBCR encerrariam um percurso sem o qual todo o 

curso que a Oftalmologia traçara no Brasil, nos últimos 

30 anos, teria sido diferente.

Em Oftalmologia, o Brasil nunca 

foi de "outro mundo" que não do "primei-

ro". Nunca teve outro status que não o de 

"desenvolvido". Seus médicos sempre 
36

foram respeitados. Reverenciados  até. 

Suas instituições sempre estiveram inte-

gradas com os grandes organismos mun-

diais. Foi uma trajetória de dificuldades, 

sem dúvida. Porém, de incontáveis méri-

tos. E de incontestável "missão cumprida".
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Palcos giratórios do XIII Congresso Internacional

Pedro Paulo Fabri ministrou a palestra Ednei 

Nascimento sobre Perspectivas e Atualidades. À 

direita, o último presidente da SBCR, Renato 

Ambrósio Júnior

Durante o congresso, homenagens da diretoria a colegas em jantar no 

Museu Nacional

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

36. Prova disso foi o reconhecimento dado aos brasileiros Miguel A. Padilha e Marcelo Ventura pela ASCRS, com o Honored Guest Award em 2009 e 2015, respectivamente, e concedido 

anualmente somente a dois profissionais dentre seus milhares de associados em todo o mundo. De acordo com a própria ASCRS, essa premiação, desde 2004, "pretende homenagear os 

oftalmologistas que, pela qualidade de suas atividades como pesquisadores ou educadores ao longo de toda a sua vida, tenham efetivamente contribuído para o desenvolvimento da 

Oftalmologia e seu inegável aprimoramento".

circulação do Rio de Janeiro. Através de equipamentos para exames de tomografia de 

córnea e diagnóstico de ceratocone, cerca de 20 oftalmologistas, entre associados da SBCR 

e médicos voluntários do Instituto Benjamin Constant e do Hospital dos Servidores, 

realizaram gratuitamente o exame para detecção da doença. Cerca de 260 pessoas foram 

atendidas num único dia. Delas, 15 tiveram diagnóstico positivo e sequer haviam ouvido 

falar da condição. Os pacientes com ceratocone foram encaminhados para o Setor de 

Córnea do Instituto Benjamin Constant. Cerca de quatro mil informativos foram distribuí-

dos.

E, enquanto informava, a Sociedade formava: a grande maioria dos médicos 

participantes era jovem, todo o tempo orientada por especialistas mais experientes.

As ações de atendimento se estenderam ainda a mutirões de cirurgia de catarata 

realizados em hospitais públicos do Rio de Janeiro, como o Hospital dos Servidores e o 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Na ocasião, a demanda reprimi-

da de atendimento cirúrgico em catarata era tão grande que o Poder Público orientou a 

SBCII a evitar a divulgação ampla da ação.

SBCII e SBCR nasceram no Rio. E escolheram a cidade para realizar o último 

congresso de suas trajetórias independentes. O XIII Congresso Internacional de Catarata e 

Cirurgia Refrativa encheu o complexo Sul América com mais de três mil congressistas 

inscritos e 55 convidados internacionais. A estrutura ultra moderna com palcos giratórios 

foi uma atração à parte.

Os wet labs ficavam sempre mais fortes e a lotação vinha cada vez mais cedo. Nesta 

edição, quatro meses antes do início já não havia mais vagas para os cursos práticos.

XIII CONGRESSO INTERNACIONAL

Médicos da SBCR em atendimento de rua com a campanha “Ceratocone – De Olho no Futuro”. Na foto do meio, os presidentes Armando Crema 

(SBCII) e Renato Ambrósio Júnior (SBCR). Na última foto, os oftalmologistas Marcella Salomão e Frederico Guerra, que acompanharam a ação
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foram respeitados. Reverenciados  até. 

Suas instituições sempre estiveram inte-

gradas com os grandes organismos mun-

diais. Foi uma trajetória de dificuldades, 

sem dúvida. Porém, de incontáveis méri-

tos. E de incontestável "missão cumprida".
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Palcos giratórios do XIII Congresso Internacional
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Nascimento sobre Perspectivas e Atualidades. À 
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Museu Nacional
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36. Prova disso foi o reconhecimento dado aos brasileiros Miguel A. Padilha e Marcelo Ventura pela ASCRS, com o Honored Guest Award em 2009 e 2015, respectivamente, e concedido 

anualmente somente a dois profissionais dentre seus milhares de associados em todo o mundo. De acordo com a própria ASCRS, essa premiação, desde 2004, "pretende homenagear os 

oftalmologistas que, pela qualidade de suas atividades como pesquisadores ou educadores ao longo de toda a sua vida, tenham efetivamente contribuído para o desenvolvimento da 
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circulação do Rio de Janeiro. Através de equipamentos para exames de tomografia de 

córnea e diagnóstico de ceratocone, cerca de 20 oftalmologistas, entre associados da SBCR 

e médicos voluntários do Instituto Benjamin Constant e do Hospital dos Servidores, 

realizaram gratuitamente o exame para detecção da doença. Cerca de 260 pessoas foram 

atendidas num único dia. Delas, 15 tiveram diagnóstico positivo e sequer haviam ouvido 

falar da condição. Os pacientes com ceratocone foram encaminhados para o Setor de 

Córnea do Instituto Benjamin Constant. Cerca de quatro mil informativos foram distribuí-

dos.

E, enquanto informava, a Sociedade formava: a grande maioria dos médicos 

participantes era jovem, todo o tempo orientada por especialistas mais experientes.

As ações de atendimento se estenderam ainda a mutirões de cirurgia de catarata 

realizados em hospitais públicos do Rio de Janeiro, como o Hospital dos Servidores e o 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Na ocasião, a demanda reprimi-

da de atendimento cirúrgico em catarata era tão grande que o Poder Público orientou a 

SBCII a evitar a divulgação ampla da ação.

SBCII e SBCR nasceram no Rio. E escolheram a cidade para realizar o último 

congresso de suas trajetórias independentes. O XIII Congresso Internacional de Catarata e 

Cirurgia Refrativa encheu o complexo Sul América com mais de três mil congressistas 

inscritos e 55 convidados internacionais. A estrutura ultra moderna com palcos giratórios 

foi uma atração à parte.

Os wet labs ficavam sempre mais fortes e a lotação vinha cada vez mais cedo. Nesta 

edição, quatro meses antes do início já não havia mais vagas para os cursos práticos.

XIII CONGRESSO INTERNACIONAL

Médicos da SBCR em atendimento de rua com a campanha “Ceratocone – De Olho no Futuro”. Na foto do meio, os presidentes Armando Crema 

(SBCII) e Renato Ambrósio Júnior (SBCR). Na última foto, os oftalmologistas Marcella Salomão e Frederico Guerra, que acompanharam a ação



224

A ABCCR/BRASCRS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA

 Apesar da expressão "fusão" para se referir ao processo, juridicamente, o que 

estava sendo decidido na Assembleia Geral do dia 5 de abril de 2014 era a incorporação da 

Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares pela Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Refrativa.

Formava-se ali um fórum único de decisões que saltaria em representação institu-

cional, científica e política, dando suporte ao CBO, inspirando governos, defendendo 

médicos e servindo à população.

Nascia oficialmente a Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

Carlos Heler conduzia a sessão. E, pela primeira vez, em dez anos, não houve 

nenhuma manifestação contrária.

XIII Congresso Internacional: lançamento do Primeiro Tratado 

de Catarata e Cirurgia Refrativa, assinado pelos presidentes 

Renato Ambrósio Júnior e Armando Crema. O livro  passa a 

limpo, de maneira inédita, todos os temas relacionados às 

subespecialidades, como ciência básica, propedêutica, pacientes 

candidatos a procedimentos e aspectos históricos - muitos deles 

usados como referência na redação da presente publicação

Armando Crema (na ponta esquerda) e 

Renato Ambrósio Júnior (na ponta direita) 

entregam o comando da nova instituição a 

Carlos Figueiredo, o primeiro presidente da 

ABCCR/BRASCRS
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E assim 

ficou decidido. O 

"S" de Sociedade deu 

lugar ao "A" de Associação. 

Até chegar o momento do batismo 

da Associação Brasileira de Catarata e 

Cirurgia Refrativa, nome oficial que passou a 

andar sempre ao lado 

d o  n o m e  f a n t a s i a , 

Brazilian Society of 

Cataract and Refractive 

Surgery, compondo, 

juntos, a sigla ABCCR/ 

BRASCRS.

A ideia de uma Brazilian Society of 

Cataract and Refractive Surgery tinha o 

intuito de fortalecer a representa-

ção global da Sociedade. O 

nome em inglês não 

viria para ser 

maior do que 

o nome em portu-

guês. Era uma ques-

tão de inserção e repre-

sentatividade.

A Rússia fez o mesmo. Apesar da histórica rivalidade com os Estados Unidos, eles 

se autodenominaram Russian Society of Cataract and Refractive Surgery (RSCRS). Os 

asiáticos também trilharam esse caminho, criando a Asia Pacific Association of 

Cataract and Refractive Surgery (APACRS). Destaque para a Coreia do 

Sul que fundou a sua Korean Society of Cataract and Refractive 

Surgery (KSCRS).

Marca: alusão ao olho e à bandeira do Brasil

O investimento na internacionalização das Sociedades foi uma constante que não 

teve data nem para começar e nem para terminar. Mas, às vésperas 

da formalização da ABCCR/BRASCRS, como aqui narrado, 

ele ganhou especial ênfase. E, não por acaso, esse pro-

cesso acabou influenciando a escolha do nome da 

nova instituição.

O NOME

Lá no início, quando a fusão 

(ou a incorporação) era apenas 

um projeto, e provisoria-

mente se falava numa 

"Sociedade Bra-

sileira de Cata-

rata e Cirurgia 

Refrativa" - com "S" 

de Sociedade, uma 

das discussões 

g i rava  em 

t o r n o  d e 

u m  n o m e 

com identificação 

global. A sigla em inglês 

andava selando as sociedades que 

se unificavam mundo afora. Carlos 

Figueiredo, grande entusiasta da ideia de um 

nome "globalizado", chamava atenção para o caso da 

Europa. Embora seja um continente com grande variedade de 

idiomas, em 1991, quando os europeus saíram do terreno exclusivo da 

catarata e dos implantes e receberam a cirurgia refrativa, eles adotaram o 

nome European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS).
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Tudo indica que será uma quantidade tão grande e variada, que o médico poderá 

não só encontrar uma situação similar a que enfrenta, como ela estará provavelmente 

resolvida por diferentes autores, de diferentes maneiras. O escopo da ferramenta inclui 

ainda o estímulo aos serviços de residência a colocarem seus estagiários para apresentar 

casos. Começou, em 2015, uma temporada de congressos em que médicos com anos de 

estrada e jovens em início de carreira faziam seus relatos para a mesma plateia. Como as 

sessões do GAC nos congressos passaram a ser premiadas, através de votação direta do 

público pelo aplicativo #BRASCRS, residentes e oftalmologistas experientes passaram a 

ser avaliados em pé de igualdade. A ideia é valorizar o professor, a instituição e a universi-

dade, além de estimular os jovens a não só participarem mas a protagonizarem os eventos 

científicos.

"O site passou a ser um instrumento espetacular 

que todos os associados tinham em mãos", lembra 

Figueiredo, na época, presidente da instituição.

Um dos projetos mais representativos da impor-

tância adquirida pela home page é o Grande Arquivo de 

Casos. Por mais de 30 anos de sucessivos congressos, 

muito conhecimento havia sido apresentado e, em 

seguida, perdido, devido à falta de registro. O GAC foi 

criado para aglutinar esse conhecimento. O objetivo é, 

em poucos anos, montar um acervo digital com milhares 

de casos desafiadores e complicações cirúrgicas em 

catarata e refrativa. A ideia, em curso desde 2015, é 

inovadora para o Brasil e para o mundo. E igualmente 

ousada: todas as apresentações de casos dos congressos 

brasileiros e internacionais, a partir desse ano, vêm sendo 

filmadas de maneira padronizada e, então, publicadas 

no site da instituição em uma grande plataforma de busca disponível para o associado. A 

expectativa é coletar uma média de 200 casos em cada um dos congressos da 

ABCCR/BRASCRS. Sendo assim, em dez anos, a previsão é de que o acervo tenha aproxi-

madamente 2.000 casos arquivados.

Plataforma GAC
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O GRANDE ARQUIVO DE CASOS

"Imagine um colega, em qualquer parte do Brasil, que tenha 

uma dúvida sobre como conduzir um caso complicado de 

catarata ou refrativa. Entrando no GAC, em nosso site, e 

procurando pelo nome da patologia, ele encontrará dezenas de 

casos apresentados e discutidos pelos grandes mestres da 

Oftalmologia brasileira. Se ele, por outro lado, quiser saber como 

um cirurgião resolve um determinado tipo de complicação, terá 

só de digitar o nome do procedimento no GAC. Uma outra forma 

de busca será procurar pelo nome do cirurgião e ver todos os 

casos que o mesmo apresentou. Essa será uma forma, inclusive, 

do cirurgião publicar alguma variação de técnica que ele tenha 

desenvolvido. Servirá, portanto, como uma forma de divulgação 

de seu trabalho de uma maneira mais prática. O que acontece 

atualmente é que o colega que tem alguma dúvida acaba ligando 

para um cirurgião mais experiente para saber como proceder".

Carlos Figueiredo

Duas subespecialidades. Uma instituição. Convergência científica entre elas. E dá-

lhe tração nas ferramentas de atualização médica continuada. Ao longo dos anos, o site foi 

incorporando funções que o aparelhou em importância aos congressos e às publicações 

impressas. De plataforma de atendimento, ele saltou para importante fonte de informação. 

Ainda na gestão Ambrósio-Crema, foi criada uma plataforma de acesso aos filmes dos 

congressos internacionais de 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. Podia-se ter acesso ainda aos 

temas livres e pôsteres de congressos internacionais desde 2012. E a partir do Congresso 

Brasileiro de 2013 e do Internacional de 2014, estava liberado o acesso a todas as aulas pela 

seção Congresso On-line. O portal passou a disponibilizar ainda o conteúdo do Simpósio O 

Melhor da ASCRS em Português e do Video Symposium of Challenging Cases and 

Complications Management, promovidos durante o congresso da ASCRS. Tudo poderia 

ser encontrado no endereço recém-registrado: www.abccr.com.br ou www.brascrs.com.br.
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O GRANDE ARQUIVO DE CASOS
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A faco fora a técnica que uniu o grupo que 

fundou a Sociedade Brasileira de Implantes Intra-

oculares, em 1975. E o fato era que, depois do reinado 

da extracapsular planejada e em meio à discussão da 

efetividade do laser de femtossegundo para a cirur-

gia de catarata, em 2015, a facoemulsificação aniver-

sariava e a ABCCR/BRASCRS comemorava. Seus 40 

anos de história, com ao menos 20 de predominância, 

mostravam que até o momento não havia surgido 

uma tecnologia que superasse a habilidade do 

cirurgião de catarata e o aparelho de ultrassom, 

colocando lançamentos de última geração, como o 

FLACS, no papel de coadjuvante.

VIII CONGRESSO BRASILEIRO

O VIII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, que aconteceu entre 

os dias 2 e 6 de junho de 2015, é um evento histórico. Foi o primeiro realizado pela recém-

formada ABCCR/BRASCRS e um dos mais inovadores de todos os tempos. Com 128 

palestrantes convidados, 20 wetlabs, conferências magnas, 18 sessões de casos clínicos e 

189 apresentadores, foi o congresso que estreou as ferramentas recém-criadas. Pela primei-

ra vez, os congressistas poderiam avaliar e dar notas aos apresentadores do GAC através 

do aplicativo #BRASCRS. E os melhores casos apresentados passaram a ser premiados. O 

lugar escolhido foi a Costa do Sauípe, local onde o congresso brasileiro adquiriu sua marca 

de descontração e congraçamento, 11 anos antes. No entanto, desta vez, a baianidade teve 

que dividir o palco com o assumido "caipirismo" do então presidente Carlos Figueiredo. 

De dia, praia, peixe e sol. De noite, show com Almir Sater e jantar com boi no rolete. O 

economista Ricardo Amorim encerrou a programação com uma palestra que deu excelen-

tes previsões para o mercado médico/oftalmológico nas próximas décadas. E, fechando

40 ANOS DE FACOEMULSIFICAÇÃO NO BRASIL

Edição especial da Oftalmologia em Foco em 

comemoração aos 40 anos da faco no Brasil

Com as redes sociais e os aplicativos no 

auge de sua popularidade, a associação lançou o 

app #BRASCRS para dispositivos móveis, como 

celulares e tablets. Seu uso foi disseminado pelas 

votações interativas nos congressos. Mas a ideia 

sempre foi e continua sendo a de oferecer uma 

ferramenta para o dia a dia, facilitando o acesso ao grande acervo técnico-científico 

armazenado nos meios digitais.

Os weebmeetings da ABCCR/BRASCRS foram idealizados logo após a fusão para 

que os associados pudessem acompanhar grandes debates de qualquer lugar do Brasil e do 

mundo, através de ferramentas de streaming, que possibilitam ainda a interação entre 

internautas e palestrantes através de chat. Os weebmeetings, desde então, são realizados 

periodicamente e transmitidos pela TV BRASCRS. A transmissão é aberta a qualquer 

oftalmologista, associado ou não. 

Uma outra iniciativa que marca essa fase é a promoção de videoconferências on-

line em que um especialista renomado faz a moderação de um encontro entre discutidores 

experts em suas áreas. 

WEBMEETINGS

O sucesso alcançado pelos web-

meetings culminou, já na gestão de Pedro 

Paulo Fabri - o segundo presidente da 

ABCCR/BRASCRS, no aumento da 

frequência de realização das transmissões.

O APLICATIVO #BRASCRS

Mas os sócios têm a prerrogativa 

de assistir aos encontros sempre e quantas 

vezes quiserem, já que eles ficam armaze-

nados na área restrita do site.

Imagem do conteúdo do aplicativo #BRASCRS

Primeiro webmeeting da ABCCR/BRASCRS: Biometria Pós-Cirurgia 

Refrativa com Casos Clínicos, com os debatedores Aileen Walsh, Durval M. 

Carvalho Júnior e Wagner Zacharias
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"Sinskey voltaria ao Brasil por inúmeras vezes, participando de cursos, wetlabs, 

congressos, emprestando todo o seu apoio pessoal e experiência cirúrgica não só à 

Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, mas também abrindo as portas 

de seu Sinskey Eye Institute a vários brasileiros que quisessem estagiar com ele na 2.232 

Santa Monica Boulevard. Uma cortina encerra um grande show de 91 anos de vida, de 

dedicação à Medicina, de entusiasmo pela Oftalmologia", escreveu o amigo Miguel 
37Padilha . 

Aproveitando a ocasião do VIII 

Congresso Brasileiro, a ABCCR/BRASCRS 

realizou uma campanha de atendimento em 

catarata junto à população de Mata de São 

João, no distrito de Imbassaí, onde está locali-

zada a Costa do Sauípe. Em parceria com a 

secretaria municipal de Saúde e sob coorde-

nação do ex-presidente José Ricardo Rehder, 

os atendimentos aconteceram nos dias 30 e 31 

de maio, vésperas do evento. O alvo eram 

duas mil pessoas carentes da região, e os 

oftalmologistas da ABCCR/BRASCRS deram 

respaldo em diagnóstico, tratamento e acom-

panhamento no pós-cirúrgico, além da distri-

buição gratuita de medicamentos, óculos e 

todo o suporte oftalmológico necessário.

O ADEUS A ROBERT SINSKEY

Finalizado o histórico VIII Congresso Brasileiro, a Oftalmologia se despede de seu 

grande ícone e os brasileiros do grande amigo e apoiador Robert Sinskey. Ele faleceu no dia 

21 de junho de 2015, aos 91 anos, em Santa Mônica, na Califórnia. Encerrou sua trajetória no 

mesmo ano em que a facoemulsificação, que ele tanto se empenhou em ajudar a trazer ao 

Brasil, completou 40 anos no País.

Equipe de oftalmologistas da ABCCR/BRASCRS que realizaram os 

atendimentos

Ao todo, 125 cirurgias de catarata foram agendadas, 1,6 mil 

pacientes atendidos e 700 pares de óculos foram distribuídos 

gratuitamente

37. Depoimento veiculado em homenagem feita por Miguel Padilha a Robert Sinskey na edição 156 da revista Oftalmologia em Foco.

com chave de ouro, Paulo 

Cesar Fontes recebeu uma 

carinhosa e inesperada ho-

menagem de seus amigos e 

familiares. Uma das ocasiões 

lembradas pelos colegas fo-

ram as intermináveis viagens 

de final de semana que PC 

fazia no início da história das Socie-

dades às mais variadas regiões do 

Brasil, contadas no início deste livro.

Discutidores do Bloco Refrativa II. Da esquerda para a direita: Marcelo Ne�o, Walton Nosé, 

Caroline Rocha Maia, Gustavo Victor, Marcony Santhiago

Uma das novidades do VIII Congresso foi a realização da Expo 

BRASCRS, que reuniu os maiores centros de ensino do Brasil 

para que jovens oftalmologistas pudessem obter informações sobre 

cursos de especialização

O quadro de funcionários da instituição também aumentava. Com o passar 

dos anos, foram contratados novos especialistas em administração, marketing 

digital e design, responsáveis por executar os serviços e responder pelas 

ferramentas disponibilizadas aos sócios. No VIII Congresso Brasileiro, a 

atração principal ficou por conta de Almir Sater. Na foto, ele está 

acompanhado do corpo administrativo da ABCCR/BRASCRS. Da esquerda 

para a direita: Tatiane Farias, Be�y (excepcionalmente da SBAO), Almir 

Sater, Cassia Vianna e Dayana Fernandes

O oftalmologista Ramon Ghanem levou duas estatuetas pela apresentação de 

casos clínicos nas sessões do GAC, que estrearam no VIII Congresso 

Brasileiro com grande sucesso de público. Da esquerda para a direita: 

Caroline Rocha Maia, Canrobert de Oliveira (ex-presidente da SBCR), José 

Ricardo Rehder (ex-presidente da SBCR), Ramon Ghanem, Newton Andrade 

(ex-presidente da SBCR) e Bruno Fontes

O ex-presidente da SBCII Durval de Carvalho é premiado em 

apresentação de casos clínicos. Da esquerda para a direita: Carlos 

Figueiredo, Durval de Carvalho, Carlos Heler Diniz e Pedro Paulo 

Fabri
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AS CARRETAS DA CATARATA

A trajetória da SBCII em combater a banalização da cirurgia de catarata ao longo 

dos anos virou questão de estatuto com a oficialização da ABCCR/BRASCRS. No novo 

documento, o Capítulo I, Art. 2, parágrafo II dizia:

Em 2015, a edição 155 da Oftalmologia em Foco publicou reportagem especial que 

reunia a opinião de diversos médicos, membros da instituição, sobre os mutirões móveis 

de catarata. A prática dividia os especialistas. Ao mesmo tempo que democratizava o 

acesso ao atendimento oftalmológico, existiam diversas denúncias de comportamentos 

equivocados dos mutirões, que muitas vezes pecavam pela falta de transparência nos 

detalhes operacionais.

O novo texto estabelecia que o dever da instituição era não só o de acompanhar a 

evolução técnico-científica, mas também os impactos da cirurgia de catarata na sociedade. 

Não faltaram oportunidades de colocar a norma em prática. Começando por um tema há 

tempos no radar das lideranças da entidade: distorções na utilização do atendimento 

itinerante, através das chamadas carretas da catarata. A percepção era de que o instrumen-

to, criado para suprir carências em determinadas regiões do País, estava adquirindo viés 

político e vinha sendo usado de maneira exagerada, com deficiências no acompanhamento 

pós-operatório e repercussões negativas à saúde da população. A ABCCR/BRASCRS se 

posicionou.

"Zelar pelo respeito à ética profissional e trabalhar pela defesa, regulamentação e 

fiscalização do exercício da especialidade, colaborando para isso com as entidades 

médicas e afins de idênticos objetivos”.

Trecho da Palavra do Presidente de Carlos Figueiredo na edição 154 da 

Oftalmologia em Foco dizia:

“Um dos objetivos estatutários da ABCCR/BRASCRS é a obrigação dos aspectos 

éticos dos profissionais que atuam em nossa área de catarata e cirurgia refrativa. E é por 

isso que, apoiados pelo Conselho, resolvemos dar uma satisfação aos nossos associados 

sobre esse fato que não é novo no Brasil, mas que, ultimamente, vem adquirindo aspectos 

discutíveis (....) Recebemos uma avalanche de reclamações de colegas de cidades por onde 

passam carretas realizando campanhas e cirurgias de catarata em grande volume (...)".

A Associação não reprovou o uso das carretas. Mas questionou o porquê em 

regiões com grande capacidade hospitalar instalada o Poder Público privilegiava o atendi-

mento móvel; publicou casos de complicações gravíssimas em pacientes desassistidos 

pelas carretas no pós-operatório; chamou atenção para a falta de critérios para a estrutura-

ção do centro cirúrgico itinerante; defendeu a regulamentação da prática; mais uma vez, 

rechaçou a banalização da cirurgia de catarata; e defendeu o credenciamento universal ao 

Sistema Único de Saúde.

“A única forma de revertermos essa injustiça estabelecida e enraizada é o convênio 

universal. Dizem que ainda não é hora para isso. Mas quando será? Justiça é bem-vinda em 

qualquer momento. Que se criem mecanismos de controle que impeçam os abusos do 

passado, e que se criem condições para prover todos os médicos para todos os brasileiros”, 

escreveu Carlos Figueiredo.

Quando a ABCCR/BRASCRS foi fundada, os congressos já eram autossuficientes 

financeiramente. E se no passado seus diretores desempenhavam o papel de captar 

apoiadores, chegou-se a um ponto em que as empresas é que passaram a pleitear o apoio 

aos congressos. "É extremamente vantajoso para as empresas participarem dos nossos 

congressos, devido à demanda dos especialistas de nossa área em tecnologia de ponta. 

Hoje, elas entendem isso e nos procuram espontaneamente", explicou Carlos Heler 

Diniz.

XIV CONGRESSO INTERNACIONAL

O  Grande Arquivo de Casos se consolidou. As aulas práticas e teóricas dos con-

gressos lotavam. Ficava cada vez mais claro que os oftalmologistas frequentavam os 

congressos para resolver os problemas de seus pacientes.  O conhecimento prático era uma 

necessidade. E foi com base nessa constatação que a ABCCR/BRASCRS realizou seu 

primeiro evento internacional: o XIV Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia 

Refrativa, que aconteceu no Anhembi Parque, em São Paulo, de 1º a 4 de junho de 2016. Um 

concerto orquestrado pelo que existia de melhor e maior em Medicina de evidência e 

encerrado com uma festança temática sobre Las Vegas, com direito, inclusive, a roletas de 

apostas.
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Primeiro congresso internacional da ABCCR/BRASCRS

Palestra do jornalista Carlos Alberto Sardenberg Salas de wet labs lotadas

Vinícius Ghanem em aula na sessão Café com ControvérsiasCobertura da revista EyeWorld, da ASCRS: entrevista com o vice-

presidente eleito Walton Nosé

Carlos Heler Diniz recebe a medalha Ednei Nascimento. Da esquerda para a direita: Evandro Diniz, Sandra Nascimento (esposa / viúva de Ednei 

Nascimento), Carlos Heler Diniz, Pedro Paulo Fabri, Heloisa Nascimento (oftalmologista/filha de Ednei Nascimento), Caio Nascimento (residente de 

Oftalmologia / filho de Ednei Nascimento) e Gustavo Salomão (genro de Ednei Nascimento)

Miguel Padilha entrega a medalha Afonso Fatorelli a Walton Nosé Congresso Internacional: festa temática sobre Las Vegas, com direito a 

comida norte-americana e a roletas de aposta
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Comissão de Córnea

Comissão de Cirurgia Refrativa

Comissão de Córnea

Superfície Ocular

André Okanobo, Marcony Santhiago, Ricardo 

Nosé e Sérgio Kwitko

Editor Geral Oftalmologia em Foco

Victor Cvintal

Comissão de Catarata

DIRETORES DE CURSOS E COMISSÕES

1º Secretário: Newton Andrade Júnior

Comissão de Cirurgia Refrativa

Victor Cvintal

Mauro Campos e Pedro Paulo Fabri

Tesoureiro Geral: Carlos Heler Ribeiro Diniz

Comissão de Catarata

Vice-presidente: Walton Nosé

1º Tesoureiro: Francisco Grupenmacher

Richard Yudi Hida

Secretário Geral: Gustavo Victor de Paula 
Baptista

Glaucoma

Presidente: Pedro Paulo Fabri

Bruna Ventura, Rachel Gomes, Ramon 
Ghanem e Renata Rezende Bisol

André Okanobo, Marcony Santhiago, Ricardo 
Nosé e Sérgio Kwitko

Evandro Diniz, Nicolas Pereira, Victor 
Antunes e Vinícius Ghanem

DIRETORES DE PUBLICAÇÃO E COMISSÕES

Bruna Ventura, Rachel Gomes, Ramon 
Ghanem e Renata Rezende Bisol

Evandro Diniz, Nicolas Pereira, Victor 
Antunes e Vinícius Ghanem

Seção de Superfície Ocular
Richard Yudi Hida

Seção de Glaucoma 

Seção Clube de Pesquisa 
Newton Kara Júnior

Seção de Residentes
Newton Andrade Júnior

Marcony Santhiago

Diretoras de Vídeo
Amaryllis Avakian e Andrea Peltier Urbano

DIRETORES DE COMUNICAÇÃO E 
COMISSÕES

Daniel Montenegro, Durval de Carvalho 
Júnior, Evandro Diniz, Isaac Ramos e João 
Marcelo Lyra

Comissão do Aplicativo
Bernardo Cavalcanti e Gustavo Vitor Baptista

Comissão do Site

Seção EyeWorld

Coordenador da Comissão de Revisão de 
Literatura
Milton Ruiz Alves

Breno Barth
Mídias Sociais

DIRETORIA (2016-2018)
O próximo congresso internacional, já 

na gestão de Pedro Paulo Fabri, deu um pulo 

na numeração. Na verdade, esse foi um acerto 

entre os ponteiros dos simpósios e dos con-

gressos. Conforme mostrado no início da 

presente publicação, a partir de 1994, os sim-

pósios passaram a se chamar congressos. E os 

simpósios anteriores ao de 92 (1983, 1985, 1987 

e 1990) não vinham sendo contabilizados no 

número de edições. "A correção da numeração 

era fundamental, em reconhecimento ao 

trabalho e à importância desses simpósios no início da nossa Associação", destacou Fabri.

NOVIDADES

Corrigida a cronologia dos acontecimentos, o próximo evento (internacional) que 

se chamaria XV Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa passou a ser 

chamado de XVIII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa. O acerto de 

contas com o passado trouxe de volta também os simpósios regionais, aqueles que deram 

lugar ao congresso brasileiro, em 2002. A primeira edição da nova fase desses eventos foi 

realizada no Recife, em novembro de 2016.

Em meados desse mesmo ano, a Oftalmologia em Foco passa por mais uma 

mudança e, dessa vez, a repaginação foi impactante e definitiva em inúmeros aspectos: 

para entrar em sintonia com os veículos oftalmológicos de reconhecimento global, ela 

adquiriu um formato parecido com o da revista da ASCRS, a EyeWorld; passou a privilegi-

ar o conteúdo científico, inclusive em sua capa, e ultrapassou a custódia da diretoria de 

Publicações ganhando um corpo editorial robusto, composto por diversos diretores, 

conselheiros e membros da ABCCR/BRASCRS, responsáveis por gerar conteúdos não só 

nas subespecialidades de catarata e refrativa, mas também em assuntos relacionados, nas 

áreas de glaucoma, córnea, retina e superfície ocular.

Carlos Figueiredo passa o comando a Pedro Paulo Fabri, o 

segundo presidente da ABCCR/BRASCRS
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AMPLIAÇÃO DA SEDE

É provável que o ano de 2016 entre para a 

história como o período de uma das mais acentua-

das crises políticas e econômicas do Brasil. Mas em 

meio à instabilidade, a ABCCR conservava seu 

potencial de empreender e crescer. No dia 1º de 

dezembro, o presidente Pedro Paulo Fabri e o tesou-

reiro geral e conselheiro Carlos Heler Diniz assina-

ram o contrato de compra de mais duas salas para 

integrar o escritório da instituição no Rio de Janeiro. 

O crescimento dos últimos anos, com a ampliação 

inclusive do quadro de funcionários, demandava 

uma sede com mais espaço. A estrutura do escritório do Flamengo passou a abranger cinco 

salas comerciais que agora totalizam 150 metros quadrados.

IX CONGRESSO BRASILEIRO

E já em 2017, Foz do Iguaçu recebeu o IX Congresso Brasileiro de Catarata e 

Cirurgia Refrativa, entre os dias 31 de maio e 3 de junho. Foi o maior evento nacional em 

termos de estrutura e um dos maiores em números de inscritos, o que surpreendeu os 

organizadores, que nunca tinham levado um congresso nacional ou internacional para o 

Sul do País.

2016: Carlos Heler Diniz e Pedro Paulo Fabri formalizam 

a aquisição de novas salas para ampliação da sede da 

Associação no Rio de Janeiro

Salas lotadas foram a marca do IX Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, o primeiro a ser realizado no Sul do País

João Alberto Holanda de Freitas
José Beniz Neto

Miguel Ângelo Padilha

Carlos Heler Ribeiro Diniz

Ricardo Queiroz Guimarães

Comissão GAC

Armando Stefano Crema

Adriana dos Santos Forseto

Canrobert de Oliveira

Flávio Rezende Dias

José Eutrópio Vaz

Leonardo Akaishi
Marcelo Carvalho Ventura

Conselho Deliberativo

Mauro Silveira Queiroz Campos

Paulo Cesar Fontes
Pedro Paulo Fabri
Renato Ambrósio Júnior

Armando Stefano Crema

José Ricardo C. L. Rehder

Edna Emília G. M. Almodin

Tadeu Cvintal
Sérgio Kwitko

Durval Moraes de Carvalho

Marcony Rodrigues de Santhiago

Carlos Gabriel de Figueiredo
Carlos França Rangel

Homero Gusmão de Almeida

Fernando L. C. Trindade

Marco Antônio Rey de Faria

Waldir Martins Portellinha
Walton Nosé

Leonardo Pereira, Gildásio Castello Júnior e 
Juliana de Freitas

Carlúcio de Oliveira Andrade

Newton Leitão de Andrade

Conselho Fiscal
Abrahão da Rocha Lucena

Durval Moraes de Carvalho

Bruno Castelo Branco

Comissão de Relações Internacionais
Fernando Luis Cançado Trindade, Jonathan 
Lake, Marcony Santhiago e Miguel Ângelo 
Padilha

Carlos Arieta
Carlos Tedeschi
Cláudio Trindade

Marco Antônio Rey de Faria

Frederico Pena
José Beniz Neto

Frederico Augusto de Souza Pereira

Leila Suely Gouvêa José

Newton Leitão de Andrade

Leonardo Pereira
Mauro Silveira Queiroz Campos
Marcelo Vieira Netto

Adriana dos Santos Forseto

Bruno M. Fontes

Mário José de Carvalho

Conselho Consultivo

Mário Ursulino Machado Carvalho

Otávio Siqueira Bisneto

Leonardo Pereira e Antônio Francisco 
Pimenta Motta

Paulo Schor
Pedro Carlos Carricondo

Paulo Cesar Fontes

Nelson Lousada
Milton Ruiz Alves

Wallace Chamon Alves de Siqueira

Renato Ambrósio Júnior

Miguel Ângelo Padilha

Comissão de Assuntos e Relações 
Institucionais

Roberto Pinto Coelho
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Juliana Marcondes

Paulo Cesar Fontes e Rachel Gomes

Leonardo Pereira, Beatriz Aguiar, Fábio Vaz e Vagner Loduca

Abrahão Lucena e Natália Uchôa

Valentin Gonçalves, Guilherme Horta e Rogério Horta 

Richard Hida e Emmanuel Antunes 

Leonardo Duarte, Márcio André Siqueira e Lucas Pucci

Roberto Pinto, Cyntia Garcia e Bruno Fontes Alberto Henrique de Oliveira 

Camila Pereira e Sérgio KandelmanOs wet labs, cuja grade aumentava em núme-

ro e variedade de cursos a cada edição, foram mais 

uma vez tão procurados que geraram uma fila de 

espera. As premiações do Grande Arquivo de Casos 

ganharam especial destaque. E a seguir, trazemos os 

ganhadores, eleitos pelo app #BRASCRS, no congres-

so brasileiro, em 2017, em Foz do Iguaçu.

Aparentemente, foi um evento brasileiro com 

cara de internacional. Mas só porque o sol da Bahia 

não estava lá, e foram necessários bons casacos para 

dar conta do inverno do Paraná que, sendo junho, já 

batia na porta. Mas o resto estava: a programação 

concentrada na parte da manhã, a tarde livre para 

explorar um dos pontos turísticos mais badalados do 

País, as Cataratas do Iguaçu e seu parque repleto de 

atrações exuberantes; e o vai e vem da fronteira com a 

Argentina e o Paraguai, que proporcionava a "tríplice" 

bons amigos, bons restaurantes e boas compras.

A Oftalmologia em Foco, um pouco sumida 

dos últimos congressos, voltou a fazer parte do evento 

através de um simpósio em formato inédito no Brasil e 

no mundo. Pesquisa de satisfação realizada entre os 

congressistas havia apontado a necessidade de sessões 

mais participativas e interativas. E a organização 

optou por atender e inovar através de apresentações 

de casos desafiadores que permitiam à plateia 

interromper os relatos e discuti-los enquanto estavam 

em curso. Como não existiam limitações para as 

interrupções, os temas foram tratados pelo conjunto 

de congressistas até serem esgotados, de maneira 

muito calorosa e até um pouco "ansiosa".

Um dos destaques na programação dos wet labs foi o 

curso sobre MIGS, abreviação do universo do glaucoma 

que se refere a cirurgias minimamente invasivas. A aula 

foi ministrada por Victor Cvintal

Simpósio Oftalmologia em Foco: formato stop & go 

inédito e temas completamente esgotados pela plateia

Devido ao sucesso de sua palestra no evento anterior, 

Ricardo Amorim foi, mais uma vez, palestrante especial 

no IX Congresso Brasileiro

Pedro Paulo Fabri entrega a Carlos Figueiredo a 

premiação referente aos melhores casos clínicos apre-

sentados que são julgados pela comissão científica. A 

organização revela os vencedores ao final do congresso, 

uma tradição de muitos anos dos eventos da ABCCR

Maria Julia Crespo e José Ricardo Rehder

Da esquerda para a direita: Edna Almodin, Mariana Ávila, Juliana Freitas, Victor 

Antunes (vencedor do prêmio), Marcelo Occhiu�o, Sérgio Kandelman e Flavia Almodin
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Ao longo dos mais de 30 anos de trajetória, a Associação de Catarata e Refrativa conse-

guiu engatar uma curva ascendente de conceituação e prosperidade que se refletia, a cada ano, 

nos congressos que realizava. A instituição adquiriu autonomia financeira. Consolidou-se 

como a maior entidade oftalmológica do Brasil depois do CBO. Profissionalizou-se em termos 

administrativos e estruturais.

A ASSOCIAÇÃO, HOJE

Uma vez forte e estável, hoje, a ABCCR/BRASCRS tem o privilégio de direcionar suas 

ações ao aperfeiçoamento profissional do oftalmologista associado sem, inclusive, se ater a 

preocupações quanto ao número de membros, e sim aos índices de aproveitamento e envolvi-

mento desses membros com as vantagens oferecidas pela instituição.

Hoje, normas fixadas e respeitadas regulamentam os processos internos, que antes de 

serem iniciados investigam viabilidade e mensuram resultados e retornos.

Auxiliando essas avaliações, estão assessorias jurídica, contábil e financeira, que 

protegem a Associação. Na prática, as diretorias que assumem só conseguem promover melho-

rias. Pois qualquer operação que pareça ou não arriscada é analisada sob todos esses aspectos. 

Prazos e responsabilidades já estão institucionalizados. E o estatuto é absolutamente soberano.

“O que mais gosto aqui é que a cada dois anos muda completamente o grupo de 

pessoas com que você trabalha. E, apesar disso, a Associação só prospera, só cresce", declarou 

Tatiane Farias.

ASSOCIADOS: DA QUANTIDADE À QUALIDADE

Nada é aleatório. E a própria instituição já tem uma memória e experiências para 

embasar as ideias que chegam com as novas direções. As iniciativas de cada gestão são subme-

tidas inclusive a regras de auditoria externa.

“Hoje, nosso foco é a qualidade da filiação. Queremos associados que participem. Que 

utilizem nossas ferramentas digitais. Que usufruam dos nossos benefícios. Que frequentem 

nossos congressos. Estamos a todo o tempo preocupados em quantos dos nossos associados são 

ativos. E queremos que eles não só participem dos congressos, como acabem tornando-se 

palestrantes dos eventos ou colaboradores das publicações", disse Pedro Paulo Fabri, presidente

"O que mais nos preocupa é mostrar o porquê do associado continuar conosco. 

Hoje em dia, tudo é muito dinâmico. Tentamos oferecer um site equipado, construtivo, 

com revistas on-line, conteúdo em vídeo dos congressos", completou Tatiane Farias, que 

hoje é gerente administrativa da ABCCR/BRASCRS.

A tendência do associado em não manter sua associação sempre foi maior do que a de se 

manter associado. Ao longo dos anos, os estímulos à permanência foram sendo aprimorados. 

"Nosso objetivo, hoje, é fazer com que o médico sinta a necessidade de vir até nós. Despertar a 

consciência de que se ele não nos procurar, ele não vai se atualizar da maneira mais apropriada nas 

subespecialidades catarata e refrativa, que envolvem a maioria dos oftalmologistas", reiterou Fabri.

INTERNACIONALIZAÇÃO DA OFTALMOLOGIA EM FOCO

"Chegamos a 2018 com a revista Oftalmologia em Foco em um 

novo patamar. Desde sua criação, em 1990, a publicação 

desempenha papel fundamental na atualização oftalmológica do 

Brasil. Historicamente, foi a porta-voz de grandes novidades 

nas áreas de catarata e refrativa, antecipando os principais 

acontecimentos das subespecialidades mundo afora, numa 

época em que não existia Internet e que o acesso a informações de 

ponta era difícil para todos os veículos de comunicação do País." 

Pedro Paulo Fabri

da instituição no período em que este livro foi redigido.

O trecho acima abriu a Palavra do Presidente da edição 171 da revista Oftalmologia em 

Foco, distribuída em janeiro de 2018.

Pela primeira vez, desde a sua criação, a revista Oftalmologia em Foco era publicada em 

três idiomas - português, inglês e espanhol - e amplamente direcionada ao público internacional.

Era uma considerável mudança de patamar. A revista passava de veículo oficial 

das subespecialidades catarata e refrativa para os brasileiros a veículo oficial da atuação 

dos brasileiros para os estrangeiros. "Um 'contrafluxo' de informações que vai mostrar ao 

mundo o que o Brasil tem de melhor", continuou Fabri, no mesmo editorial.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA
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Com o apoio da ABCCR/BRASCRS, o oftalmologista Jonathan Lake coordenou a 

produção do filme que conta como se deu a introdução da facoemulsificação no Brasil. A 

primeira edição, com aproximadamente 20 minutos, reúne depoimentos dos precursores 

Miguel Padilha e Paulo Cesar Fontes; e exibe cenas históricas.

O lançamento do documentário aconteceu durante o XVIII Congresso 

Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, um evento que superou as expectativas dos 

organizadores, sendo o último congresso a ser abordado neste livro.
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MEMÓRIAS 

AUXILIARES DE OFTALMOLOGIA

"No mais, gostaríamos de engajar médicos colaboradores a relatar e registrar seus 

casos desafiadores e experiências inspiradoras. Recebemos com entusiasmo a prática 

compartilhada pelos colegas estrangeiros. É hora de retribuir", finalizava Pedro Paulo Fabri.

Com um projeto de comunicação robusto, que engloba a presença da Associação 

nas redes sociais e em aplicativos de mensagem instantânea; e a rotina de envio de informa-

ções científicas e institucionais via e-mail marketing, inclusive com novos profissionais 

especializados no quadro de funcionários, a ABCCR/BRASCRS deu mais um passo para 

alcançar mais um público: os profissionais que auxiliam os oftalmologistas na rotina de 

atendimento em consultórios, clínicas e hospitais.

Os tópicos abordados abrangem todo o tipo de conhecimento técnico necessário, 

passando por anatomia, fisiologia e medicamentos; até dicas de melhores condutas na 

rotina de atendimento ao paciente e cuidados com o prontuário médico.

A internacionalização acompanhou uma reestruturação. Entrou no ar o site 

www.oftalmologiaemfoco.com.br, com um sistema de catalogação de edições e busca de 

artigos publicados por palavra-chave (mais detalhes no capítulo Oftalmologia em Foco).

E nesta fase que congrega a energia em empreender e a possibilidade de executar, 

um inédito esforço de resgate e preservação de memórias foi iniciado. Esforço esse que 

resultou na produção deste livro e de um documentário que conta parte da história que 

ilustra suas páginas.

Os brasileiros já eram (re)conhecidos ganhadores de festivais de filmes e realizado-

res de congressos de alto nível. Um veículo de comunicação internacional era, portanto, 

questão de tempo.

O objetivo é nivelar o conhecimento em toda a cadeia de serviços relacionados às 

subespecialidades de catarata e cirurgia refrativa. E além da área para o Público Geral, a 

home page www.abccr.com.br ganhou um espaço chamado Auxiliares de Oftalmologia.

2018: reforma da sede da sociedade no Rio concluída, após a compra e anexação de mais duas amplas salas. O quadro de funcionários também foi 

aumentado, contando com profissionais auxiliares de administração e comunicação. Além da gerência e da diretoria administrativas
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A imagem à esquerda fala por si. Ela mostra 

a circulação de pessoas pelos corredores durante os 

intervalos das aulas do XVIII Congresso Inter-

nacional de Catarata e Cirurgia Refrativa. Se o 

congresso de 92 marcou por trazer os grandes no-

mes do mundo para o Brasil, e o de 96 por repetir o 

sucesso fora do eixo Rio-São Paulo, este também 

entra para a história.

Repetindo os também grandes feitos de 

1994 e de 2002, o local escolhido foi o Transamérica 

Expocenter. Badalado centro de convenções de São 

Paulo, o local, a princípio, assustou os organizado-

res, principalmente em função do preço. “Hoje, 

percebemos o quanto a decisão foi acertada. Pois só 

uma grande estrutura para receber confortavel-

mente um evento de tamanho porte”, avaliou Pedro 

Paulo Fabri.

XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL

O XVIII Congresso Internacional de 

Catarata e Cirurgia Refrativa foi um gigante. 

Campeão de estrutura e de número de inscritos e 

um representante à altura do título de “terceiro 

maior congresso de catarata e refrativa do mundo”, 

hoje dado aos congressos internacionais da 

ABCCR/BRASCRS.

O congresso também surpreendeu em inova-

ção. A começar pelo Centro Cirúrgico-Modelo ideali-

zado por Gilberto Shimoda e projetado pelo arquiteto 

Marcos Queiroz. Cerca de 500 pessoas visitaram as 

salas montadas na área da exposição comercial.

Jornal BRASCRS World, veículo trilíngue e de 

circulação diária que foi produzido para o XVIII 

Congresso Internacional

Gilberto Shimoda, Marcos Queiroz, Pedro Paulo Fabri, 

Luisa Fabri e Elza Shimoda

Aula do I Curso de Auxiliares de Oftalmologia
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O veículo de comunicação que estreou no congresso de Porto de Galinhas, em 

2011, ganhou nova roupagem e alcance. Foi publicado diariamente, com um total inédito 

de 12 páginas e com a maioria dos textos em três línguas: português, inglês e espanhol. Não 

por acaso, ganhou o nome de BRASCRS World.

O objetivo foi orientar oftalmologistas com intenção de construir centros cirúrgicos de 

pequeno, médio ou grande porte, sob os critérios da vigilância sanitária.

Uma outra inovação de peso foi o I Curso de Aperfeiçoamento e Certificado para 

Auxiliares de Oftalmologia - ABCCR. Mais de 300 profissionais se inscreveram em busca 

de aprendizado e atualização numa área que carece de ensino e qualificação.

Novidade também foi o direcionamento deste evento para os vizinhos latino-

americanos. Pela primeira vez, inclusive, a já tradicional tradução simultânea para o inglês 

dividiu a atenção da audiência com a tradução simultânea para o espanhol.
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As cirurgias ao vivo mar-

caram presença numa Facomania 

com lotação esgotada.

A exposição comercial foi a 

maior de todos os tempos em ter-

mos de estrutura. E as vendas não 

ficaram atrás. Algumas marcas, co-

mo a Alcon e a Johnson&Johnson, 

chegaram a mencionar recordes. 

Não em congressos, mas na história 

das empresas.

O primeiro dia de evento, 

que em edições anteriores era preenchido com uma programação mais modesta, em 2018, 

deu uma largada com a pompa e a circunstância dos já difundidos internacionalmente 

Glaucoma e Cornea Day, eventos até então inéditos em congressos no Brasil.

Facomania 2018

Wet labs: apesar do aumento significativo no número de cursos, a fila de espera não 

foi superada. A procura foi ainda maior do que o calculado

À esquerda, o oftalmologista Ricardo Porto ministrando uma 

aula. Ele foi um dos coordenadores dos wet labs do XVIII 

CICCR

Uma das salas de aula com lotação esgotada
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Os wet labs foram uma atra-

ção à parte. Cabe ressaltar aqui (e mais 

uma vez) o papel de Gilberto Shimoda 

que não só foi um dos principais 

responsáveis pelos cursos práticos, 

como convocou os filhos para ajudar 

na preparação dos olhos e dos equipa-

mentos.

Com sua carismática cerimônia de gala e 

com o auditório lotado, o Festival de Filmes 

brilhou. Foram 80 vídeos inscritos (entre filmes 

nacionais e estrangeiros) de alto nível, que exigi-

ram grande empenho dos 

jurados para a difícil seleção. 

E, assim, mais de 50 cursos 

práticos foram organizados e montados 

com o auxílio da equipe de enfermagem e a colabo-

ração de um habilidoso grupo de médicos-

instrutores. A ideia da organização era fazer andar a 

fila de espera iniciada no congresso de Foz. Eis que 

ela acabou engrossando tanto que nem esse número 

ousado de cursos disponibilizados no XVIII CICCR 

- montante que nem ASCRS e nem ESCRS oferecem 

- evitou a lotação esgotada nas salas de aula. Seria 

pertinente nomear todos os instrutores para o 

merecido reconhecimento. No entanto, devido ao 

grande número de colaboradores e de wet labs, essa 

distinção acabaria extrapolando o contexto deste 

livro.

Conselho Argentino de Oftalmologia 

(CAO); e de Gerardo Valvecchia.
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No mais latino dos congressos da BRASCRS, 

não se pode deixar de falar do peso da camisa do 

“time” argentino, que "jogou" com 32 palestran-

tes. No comando desta seleção, estava Adriana 

Tytiun, presidente da Sociedad Argentina de 

Córnea, Refractiva y Catarata (SACRyC). 

Destaca-se ainda entre 

eles a presença de Pablo 

Daponte, presidente do

A participação de oftalmologistas 

colaboradores foi fundamental na viabiliza-

ção desses cursos inéditos. “No Glaucoma 

Day, tivemos a admirável coordenação de 

Victor Cvintal que também foi responsável 

pelos diversos wet labs de glaucoma. E no 

Cornea Day, contamos com a destacada 

competência da diretoria de Córnea, sob a 

coordenação de Vinícius Ghanem, Evandro 

Diniz, Nicolas Pereira e Victor Antunes. 

Além da colaboração de Bruno Fontes. Contamos 

também com a presença de palestrantes internacionais 

da Cornea Society e da PanCornea”, destacou Pedro 

Paulo Fabri.

As aulas teóricas contaram com mais de 300 

palestrantes, estando entre eles estrelas da Oftalmo-

logia mundial como Marian Macsai, Roberto Pineda, 

Kathryn Colby, Ike Ahmed, Syril Dorairaj, Amar 

Agarwal, Maria Filomena Ribeiro, Zoltan Nagi, 

Antonio Marinho, Brian Li�le, Douglas Koch, Liliana 

Werner, Richard Packard, Takayuki Akahoshi, Theo 

Seiler, entre outros.

Pedro Paulo Fabri, Harley Biccas e Wallace Chamon

Pedro Paulo Fabri, Fernando Trindade e Armando 

Crema

Gustavo Victor, presidente do XVIII 

Congresso, Milton Ruiz Alves e 

Pedro Paulo Fabri

Roberto Pineda, Gustavo Victor e Pedro Paulo Fabri

Renato Ambrósio Jr., Márcia Guimarães, representando Ricardo 

Guimarães, e Pedro Paulo Fabri

Pedro Paulo Fabri, Mauro 

Campos e Bruno Fontes

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



Os wet labs foram uma atra-

ção à parte. Cabe ressaltar aqui (e mais 

uma vez) o papel de Gilberto Shimoda 

que não só foi um dos principais 

responsáveis pelos cursos práticos, 

como convocou os filhos para ajudar 

na preparação dos olhos e dos equipa-

mentos.

Com sua carismática cerimônia de gala e 

com o auditório lotado, o Festival de Filmes 

brilhou. Foram 80 vídeos inscritos (entre filmes 

nacionais e estrangeiros) de alto nível, que exigi-

ram grande empenho dos 

jurados para a difícil seleção. 

E, assim, mais de 50 cursos 

práticos foram organizados e montados 

com o auxílio da equipe de enfermagem e a colabo-

ração de um habilidoso grupo de médicos-

instrutores. A ideia da organização era fazer andar a 

fila de espera iniciada no congresso de Foz. Eis que 

ela acabou engrossando tanto que nem esse número 

ousado de cursos disponibilizados no XVIII CICCR 

- montante que nem ASCRS e nem ESCRS oferecem 

- evitou a lotação esgotada nas salas de aula. Seria 

pertinente nomear todos os instrutores para o 

merecido reconhecimento. No entanto, devido ao 

grande número de colaboradores e de wet labs, essa 

distinção acabaria extrapolando o contexto deste 

livro.

Conselho Argentino de Oftalmologia 

(CAO); e de Gerardo Valvecchia.

254 255A ABCCR/BRASCRS

No mais latino dos congressos da BRASCRS, 

não se pode deixar de falar do peso da camisa do 

“time” argentino, que "jogou" com 32 palestran-

tes. No comando desta seleção, estava Adriana 

Tytiun, presidente da Sociedad Argentina de 

Córnea, Refractiva y Catarata (SACRyC). 

Destaca-se ainda entre 

eles a presença de Pablo 

Daponte, presidente do

A participação de oftalmologistas 

colaboradores foi fundamental na viabiliza-

ção desses cursos inéditos. “No Glaucoma 

Day, tivemos a admirável coordenação de 

Victor Cvintal que também foi responsável 

pelos diversos wet labs de glaucoma. E no 

Cornea Day, contamos com a destacada 

competência da diretoria de Córnea, sob a 

coordenação de Vinícius Ghanem, Evandro 

Diniz, Nicolas Pereira e Victor Antunes. 

Além da colaboração de Bruno Fontes. Contamos 

também com a presença de palestrantes internacionais 

da Cornea Society e da PanCornea”, destacou Pedro 

Paulo Fabri.

As aulas teóricas contaram com mais de 300 

palestrantes, estando entre eles estrelas da Oftalmo-

logia mundial como Marian Macsai, Roberto Pineda, 

Kathryn Colby, Ike Ahmed, Syril Dorairaj, Amar 

Agarwal, Maria Filomena Ribeiro, Zoltan Nagi, 

Antonio Marinho, Brian Li�le, Douglas Koch, Liliana 

Werner, Richard Packard, Takayuki Akahoshi, Theo 

Seiler, entre outros.

Pedro Paulo Fabri, Harley Biccas e Wallace Chamon

Pedro Paulo Fabri, Fernando Trindade e Armando 

Crema

Gustavo Victor, presidente do XVIII 

Congresso, Milton Ruiz Alves e 

Pedro Paulo Fabri

Roberto Pineda, Gustavo Victor e Pedro Paulo Fabri

Renato Ambrósio Jr., Márcia Guimarães, representando Ricardo 

Guimarães, e Pedro Paulo Fabri

Pedro Paulo Fabri, Mauro 

Campos e Bruno Fontes

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRATIVA - A HISTÓRIA



Pedro Paulo Fabri foi também o presidente que idealizou o projeto de contar, 

através de um livro, a história da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa.

Segundo Fabri, a mesma diretoria jovem que passou o biênio 2016-2018 inspiran-

do e executando bons projetos, teve um desempenho espetacular durante o XVIII CICCR. 

Seus membros atuaram na organização do congresso e como instrutores dos wet labs.

grandes nomes da história da Oftalmologia. Ricardo Guimarães foi contemplado com a 

medalha Renato Ambrósio (foi representado pela esposa, Márcia Guimarães). Emir 

Ghanem foi agraciado com a medalha Pedro Moacyr. E Milton Ruiz Alves e Harley Biccas 

foram homenageados com a medalha Lifetime Achievement.

Na ocasião do XVIII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa, o 

presidente da instituição era Pedro Paulo Fabri. No último dia de evento, ele encerrou uma 

gestão cujo tom de renovação estava na sua mensagem de despedida. “Aos próximos 

presidentes, eu recomendo: ouçam os jovens. Além de competentes, eles são bem intencio-

nados, com disposição para novas ideias e trabalho duro”.

Uma história que, encerrada a leitura destas páginas, vai continuar. Vai continuar 

num contexto onde a convergência científica entre catarata e refrativa nunca fora tão eviden-

te. Vai continuar precisando de pilotos ousados e experientes no comando deste “Boeing em 

voo cruzeiro”, nas palavras de Pedro Paulo Fabri, com ousadia para voar mais alto e expe-

riência para pousar com segurança.

O fato é que a ABCCR/ BRASCRS 

passa por uma clara mudança geracional. 

E segue sua trajetória contando com o 

privilégio de agora formar suas lideranças. 

Uma prerrogativa apoiada pelo reputado 

status de que ela voou alto porque enxer-

gou longe e se empenhou em salvaguardar 

um corajoso olhar para o futuro.

Na área de cirurgia refrativa, Mauro Campos proferiu a palestra magna Ednei 

Nascimento com o título “Excimer Laser Refrativo – 30 anos”, com interessante e rica revi-

são do desenvolvimento da cirurgia refrativa até a atualidade, sendo seguido por Roberto 

Pineda com a palestra magna Ignacio Barraquer. O tema apresentado por Pineda foi “Bril-

louin microscopy: New technology for evaluating corneal biomechanics and lens elasticity”.

Na área da catarata, Fernando Trindade, 

que ministrou a aula magna Afonso Fatorelli, 

escolheu como tema “A História da Cirurgia de 

Catarata”, e se aventurou em incursões que foram 

do Egito à Inglaterra para reunir as informações 

mais escondidas e inusitadas. Recompôs, assim, o 

que provavelmente é uma inédita trajetória de 

fatos. Por fim, Takayuki Akahoshi proferiu a aula 

magna Charles Kelman com o tema “Phaco 

Prechop”.

Grandes nomes da Oftalmologia foram 

ainda agraciados com medalhas homônimas a

As homenagens ganharam ainda mais 

importância, neste congresso. Ministrantes das 

palestras magnas receberam os convites com 

dois anos de antecedência do evento, podendo preparar apresentações especialmente 

interessantes.

Em termos de formato, o XVIII CICCR 

procurou resolver reclamações recorrentes que 

apareciam em pesquisas de satisfação sobre 

congressos anteriores: irregularidades no cum-

primento dos horários e maior tempo para 

discussões dos temas. Foram, assim, introduzi-

dos intervalos de quatro minutos entre as aulas e 

os organizadores comemoraram baixos índices 

de atrasos.

256 257A ABCCR/BRASCRS

Walton Nosé, que assume a presidência 

para o biênio 2018-2020; Pedro Paulo Fabri, 

presidente no biênio 2016-2018; e Bruno 

Fontes, que vai assumir a presidência para o 

biênio 2020-2022

Pedro Paulo Fabri, Emir Ghanem e Miguel Padilha. Ghanem 

foi agraciado com a medalha Pedro Moacyr

Medalha Charles Kelman: Wilson Takashi Hida, Takayuki 

Akahoshi e PPF
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Quando os congressos de catarata e refrativa mudaram de patamar: 

edição especial da revista Oftalmologia em Foco, em 1992

Encarte do simpósio de 1990, que quase não saiu por conta do 

confisco da poupança

Agora sim. Chega 1992. Com o fim da União Soviética, 

a vinda de Fyodorov fica mais fácil, já que o regime 

dificultava a saída de suas inteligências. À esquerda, 

Miguel Padilha. Fyodorov no meio

Simpósio de 1987: Fyodorov era já nessa época uma das figuras mais 

esperadas nos simpósios de cirurgia refrativa do Brasil. Mas ainda 

não foi dessa vez. Na ocasião, ele mandou uma representante, Zina 

Moroz, do Instituto de Oftalmologia de Moscou, que está à direita 

de Miguel Padilha na foto. À direita dela, está o médico americano 

A. C. Neumann, da Flórida

Renato Ambrósio em viagem a Paris, para adquirir o recém-lançado 

bisturi de diamante, que tornou mais segura a execução da 

ceratotomia radial

Reportagem completa sobre a primeira cirurgia de miopia realizada na 

São José. Jornal do Brasil, 28 de abril de 1981, página 6
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Da esquerda para a direita: Eduardo Martines, um 

dos precursores do Excimer Laser no Brasil, John 

Marshall, Virgílio Centurion, Hamleto Molinari e 

Marcos Gomes. Esse foi um dos primeiros encontros 

para discutir o uso do Excimer Laser no País, e fazia 

parte de uma agenda de eventos promovidos no início 

da década de 90, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Refrativa

No início da década de 90, as 

Sociedades anunciaram a seus 

sócios uma “associação” na re-

vista Oftalmologia em Foco e na 

promoção de seus simpósios. 

Além da oficialização da divisão 

da estrutura e de descontos a 

médicos que quisessem se tornar 

sócios de ambas

Reportagem da Oftalmologia em Foco que fala 

das vindas de Ruiz e Fyodorov ao Brasil, para o 

congresso de 1992

Capa da edição especial do jornal da SBII 

sobre o simpósio de 1987

Paulo Cesar Fontes, Pedro Paulo Fabri e Miguel Padilha, 

durante o coquetel

Momento de emoção no XVIII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia 

Refrativa: coquetel oferecido a convidados exibe o documentário que conta a história 

da introdução da faco no Brasil. A exibição foi uma surpresa aos precursores da 

técnica e fundadores da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares

Jornal que circulou no 

congresso brasileiro de 

Porto Seguro, em 2005 

Honraria dada a quem 

ministra a aula magna 

Pedro Moacyr, nos dias 

de hoje

O evento de confraternização do XVIII CICCR chamou-se Happy Hour de 

Buteco e foi realizado na área da exposição comercial. A ideia era conciliar 

o congraçamento, com boa comida e bebida, ao especial momento de visita 

aos estandes
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Refrativa: coquetel oferecido a convidados exibe o documentário que conta a história 

da introdução da faco no Brasil. A exibição foi uma surpresa aos precursores da 

técnica e fundadores da Sociedade Brasileira de Implantes Intra-oculares

Jornal que circulou no 

congresso brasileiro de 

Porto Seguro, em 2005 

Honraria dada a quem 

ministra a aula magna 

Pedro Moacyr, nos dias 

de hoje

O evento de confraternização do XVIII CICCR chamou-se Happy Hour de 

Buteco e foi realizado na área da exposição comercial. A ideia era conciliar 

o congraçamento, com boa comida e bebida, ao especial momento de visita 

aos estandes
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Guilherme e Luisa Aguiar, filho e neta de Pedro Moacyr de 

Aguiar, em frente ao prédio onde funcionava o centro 

cirúrgico onde o projeto da faco começou
Visita à casa de Wendy Falzoni, em junho de 2017, em São Paulo. Ela está de preto, à 

esquerda, no sofá. Ao seu lado, estão as jornalistas Jurema e Ijaciata Cannataro, que 

produziram a revista em parceria com a médica por 11 anos. De pé, atrás do sofá, o 

marido de Wendy, patologista e dono de uma revista vendida em banca na época da 

criação da OF. Até hoje, Wendy guarda um grande acervo com edições da Oftalmologia 

em Foco em sua casa. Uma boa parte, nesta mesma ocasião, foi doada à Sociedade

Maria Aparecida de Almeida, ex-

secretária de administração do 

São Vicente de Paulo durante o 

boom das cirurgias de catarata. 

Auxiliou durante mais de 30 anos 

a Irmã Mathilde. Esta foto foi 

tirada no próprio São Vicente de 

Paulo em maio de 2017. O 

curioso é que não estava marcada 

nenhuma entrevista com Maria 

Aparecida. E sim com Guilherme 

Aguiar, filho de Pedro Moacyr de 

Aguiar. Mas, Maria Aparecida 

coincidentemente estava no hos-

pital na mesma ocasião, em fun-

ção de uma consulta... oftalmoló-

gica! 

Comissão eleitoral reunida na sede da sociedade para eleger o 

vice-presidente do biênio 2018-2020. Da esquerda para a 

direita: Gustavo Victor, Renata Rezende, Walton Nosé, 

Armando Crema e Aileen Walsh. Bruno Fontes foi eleito 

presidente para o biênio 2020-2022

Edição do Fatos em Foco em que Durval de Carvalho, presidente da regional Centro-Oeste na ocasião, explica como foi a transição de mais um 

simpósio regional para o I Congresso Brasileiro das Sociedades
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Eles ultrapassaram todo tipo de barreira - de fronteiras a conhecimentos; 

enfrentaram resistências - de instituições e de colegas; e se reinventaram - 

como experts e como pessoas, revendo conceitos, verdades absolutas e 

valores estabelecidos.

Esta não é a história apenas de uma instituição. É a história de grupos de 

médicos que acreditaram que a Oftalmologia havia entrado em uma nova era. 

Esta, portanto, é a história de um legado. Um legado de ousadia e de 

persistência, concretizado pela construção de uma Associação forte, que 

rompeu, cresceu, e continua servindo e prosperando, sendo, hoje, a segunda 

maior instituição oftalmológica do Brasil.


