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Comando
Change of Command
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VOCÊ ESTÁ AQUI!
Duas cidades

O berimbau popularizou-se
na Bahia porque seu toque
acompanha rodas de capoeira
The berimbau became popular in Bahia
because its playing accompanies capoeira circles / El berimbau se popularizó en
Bahia porque su ejecución acompaña a
las ruedas de capoeira

Salvador foi construída em cima de uma
falha geológica. Os paredões de pedra
formaram uma espécie de muralha de
proteção contra invasores séculos atrás.
Ligando as Cidade Alta e Cidade Baixa,
há três bondinhos, chamados de planos
inclinados, e dois elevadores urbanos,
inclusive o primeiro deste tipo construído no mundo, o Elevador Lacerda.

YOU ARE HERE!
Two cities
Salvador was built atop a geologic fault. Centuries ago, the stone
walls formed a sort of protective wall against invaders. Linking
the Upper City and the Lower City, there are three cable cars called inclined planes- and two urban elevators, including the
first of its kind ever built in the world, the Lacerda Elevator.
TU ESTÁS AQUÍ
Dos ciudades
Salvador fue construida sobre una falla geológica. Hace siglos, los paredones de piedra formaron una especie de muro protector contra los
invasores. Conectando la Ciudad Alta y la Ciudad Baja, hay tres teleféricos, llamados planos inclinados, y dos ascensores urbanos, incluido
el primero de su tipo construido en el mundo, el Elevador Lacerda.
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TROCA DE

Bruno Fontes passa o bastão a Durval
Carvalho Junior, novo presidente da
ABCCR/BRASCRS. Newton Andrade
Junior é o vice-presidente.

Comando

CHANGE OF COMMAND

Bruno Fontes passes the baton to Durval Carvalho Junior,
the new president of ABCCR/BRASCRS. Newton Andrade
Junior is the vice-president. / Bruno Fontes pasa el testigo
a Durval Carvalho Junior, nuevo presidente de ABCCR/
BRASCRS. Newton Andrade Junior es el vicepresidente.

CAMBIO DE COMANDO

DURVAL CARVALHO JUNIOR É O NOVO
PRESIDENTE DA ABCCR/BRASCRS
No sábado, 28 de maio, foi o último dia do BRASCRS 2022.
Depois da premiação, foi realizada a assembleia geral da
sociedade, quando o novo presidente, Durval Moraes de
Carvalho Junior, tomou posse como presidente, e Newton
Andrade Junior é o novo vice-presidente. Bruno Fontes encerrou sua gestão à frente da presidência e passou a integrar
o Conselho Deliberativo:
“Foi muito bom servir à BRASCRS. Eu agradeço todo o
apoio recebido. Queria ter feito muito mais, mas o que eu
fiz foi de coração.”
A respeito de sua sucessão, ele comentou: “É uma alegria
muito grande passar o bastão para alguém em quem confiamos plenamente, aquele tipo de pessoa com quem podemos
abrir o coração e receber todo o suporte”, disse Bruno Fontes
em seu último discurso à frente da instituição.
Bruno Fontes, jovem líder que conduziu a associação em um de seus momentos mais difíceis: a
pandemia do coronavírus.
Bruno Fontes, the young leader who led the association through one of its most difficult times:
the coronavirus pandemic, which culminated in the cancellation of two congresses. / Bruno
Fontes, un joven líder que lideró a la asociación en uno de sus momentos más difíciles: la
pandemia del coronavirus, que culminó con la cancelación de dos congresos.

O novo presidente, Durval Carvalho Junior, também discursou ao receber o comando da instituição, a qual vai gerir
pelos próximos dois anos: “A sociedade cresceu muito. Eu
a vi crescer. Participei de várias reuniões como essa aqui,
participei de conselhos fiscais. Vi pessoas se debatendo para
poder fazer o melhor. E esse congresso marca a nossa retomada. Estamos de volta!”, anunciou o agora presidente da
ABCCR/BRASCRS.

Durval Carvalho Junior is the new
president of ABCCR/BRASCRS

Durval Carvalho Junior es el nuevo
presidente de ABCCR/BRASCRS

Saturday, May 28th, was the last day of BRASCRS 2022. After
the awards ceremony, the society’s general assembly took place,
when the new president, Durval Moraes de Carvalho Junior,
took office, and Newton Andrade Junior is the new vice-president. Bruno Fontes ended his term as president and joined the
Deliberative Council:

No sábado, 28 de maio, foi o último dia do BRASCRS 2022.
Depois da premiação, foi realizada a assembleia geral da sociedade, quando o novo presidente, Durval Moraes de Carvalho
Junior, tomou posse como presidente, e Newton Andrade Junior
é o novo vicepresidente. Bruno Fontes terminó su mandato al
frente de la presidencia y se incorporó al Consejo Deliberante:

“It was great serving BRASCRS. I appreciate all the support I
received. I wish I could have done much more, but what I did
was from the heart.”

“Fue muy bueno servir a BRASCRS. Agradezco todo el apoyo
recibido. Desearía haber hecho mucho más, pero lo que hice
fue de corazón.”

Regarding his succession, he commented: “It is a great joy to
pass the baton to someone in whom we fully trust, the kind
of person with whom we can open our hearts and receive full
support,” said Bruno Fontes in his last speech as head of the
institution.

Sobre su sucesión comentó: “Es una gran alegría pasar el testigo
a alguien en quien confiamos plenamente, ese tipo de persona
con la que podemos abrir el corazón y recibir todo el apoyo”,
dijo Bruno Fontes en su último discurso. por delante de la institución.

The new president, Durval Carvalho Junior, also made a
speech upon receiving charge of the institution, where he will
manage for the next two years: “The society has grown a lot.
I have seen it grow. I’ve participated in several meetings like
this one, and I’ve taken part in fiscal councils. I have seen people debating in order to do the best. And this congress marks
our return. We are back!” announced the current president of
ABCCR/BRASCRS.

El nuevo presidente, Durval Carvalho Junior, también se pronunció al recibir el mando de la institución, que administrará
durante los próximos dos años: “La sociedad ha crecido mucho.
La he visto crecer. He participado en varios encuentros como
este. aquí he participado en consejos fiscales. Vi gente luchando
por hacer lo mejor posible. Y este congreso marca nuestra reanudación. ¡Estamos de vuelta!”, anunció la ahora presidenta
de la ABCCR/BRASCRS.

Durval Carvalho Junior assumiu a presidência
da instituição num momento desafiador, de
retomada dos eventos. Ele será o responsável
pelo BRASCRS 2023, em maio do ano que vem,
em São Paulo.
Durval Carvalho Junior assumed the institution’s presidency at a challenging time with the
return of events. He will be responsible for BRASCRS 2023 in São Paulo, in May next year. /
Durval Carvalho Junior asumió la presidencia de la institución en un momento desafiante,
cuando los acontecimientos se reanudaban. Será responsable de BRASCRS 2023, en mayo
del próximo año, en São Paulo.
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ADEMAR JAIME CARNEIRO

PREMIAÇÕES
AWARDS

PREMIOS
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O Melhor Caso Clínico

Campeão Jovem Talento

Four Flanged IOL fixation em
Síndrome de Marfan

Faco + Gatt Como Alternativa
para o Tratamento Cirúrgico de Pacientes com Glaucoma E Catarata
Associados a Ectasias Corneanas

LEONARDO COELHO
GONTIJO (FILHO)
Campeão Master

JACQUES RAMOS HOULY

Ceratoplastia Lamelar Intraestromal:
Lidando com Uma Perfuração

Vice-campeão Master

3º Melhor Caso Clínico

O Estilingue e a Âncora

Ceratoplastia Lamelar Intraestromal:
lidando com uma perfuração
4º Melhor Caso Clínico

la comissão
Casos escolhidos pe
ento
científica oficial do ev

Sarampo Ocular

SILVIO TIBO CARDOSO FILHO

LAIS SOARES DE CARVALHO
Vice-campeã Jovem Talento
Catarata: de Eletiva à Urgência

CRISTINA CAROSSA
VEIGA JARDIM

Grande Campeão de
Cirurgia Refrativa

MARCELA FELTRIN DE BARROS

Complicações Após Retoque
Tardio de Lasik

Grande Campeão
de Córnea
Transplante Endotelial Dsek
Após Lente de Fixação Iriana

SERGIO CANABRAVA
6º Melhor Caso Clínico
4 Flanged Technique com Lentes
Dobrável Akreos

Estou comemorando a
vitória do meu filho!

NEWTON ANDRADE JÚNIOR
Grande Campeão de Catarata

Leonardo Gontijo

Double Flange Em Cristalino Subluxado
de Paciente com Sd. de Marfan

VICTOR ANDRIGHETI
CORONADO ANTUNES
2º Melhor Caso Clínico
Bandeira Argentina “NO
MAS”

BRUNO TRINDADE
MARINA SANTANA CARVALHO
1º lugar em Tema Livre
Cinco anos de Double Flanged

5º Melhor Caso Clínico
Late bilateral Descemet Membrane detachment after routine cataract surgery
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BUSINESS
Manhã de negócios no
quarto dia do BRASCRS
2022.
Aqui você confere as novidades da indústria.

Morning

Business Morning on the
fourth day of BRASCRS
2022.

Mañana de negocios en
el cuarto día de BRASCRS
2022.

Here you can see what’s new
around the industry.

Aquí puede consultar las
novedades de la industria.

Check it out!

¡Síganos!

Acompanhe!

Extra, extra!

“Nós estamos com o lançamento do Anterion, um OCT de segmento anterior,
que também é biômetro óptico. Tem
um topógrafo de alta precisão. Tudo
vinculado a imagens de OCT. É uma
nova tecnologia, que está revolucionando
o mercado de topografia, biometria e
óptica. Todos os clientes que precisam de
uma biometria óptica, pré-catarata e pré
e pós-operatório de refrativa têm, hoje,
uma tecnologia que é a evolução de tudo
o que existe.”

Os 12 destaques de LIOs
do BRASCRS 2022
Por Gilberto Shimoda

Antonio Neubauer, presidente da Eyehome
“Gostaria de falar sobre o novo dispositivo americano para visão subnormal, que
é o NuEyes. Ele permite que pacientes
com visão reduzida, por diferentes
causas de doenças, como glaucoma,
DMRI, consigam ter uma qualidade de
vida muito boa, enxergar, porque ele dá
um aumento de 18 vezes no zoom. Ele
oferece cinco tipos de contrastes, tem
realidade virtual e um pacote de entretenimento para o paciente. Consegue
conectar à internet, espelhar o computador, fazendo com que esse paciente, que,
hoje, não consegue enxergar, consiga
trabalhar, escrever e se locomover. Uma
tecnologia assistiva.”

“We are announcing the launch of Anterion, an anterior
segment OCT, which is also an optic biometer. It has a
high-precision topographer. Everything linked to OCT imaging.
It is a new technology that is revolutionizing the topography
and optical biometry market. All clients who need an optical
biometry, pre-cataract and pre- and post- refractive surgery,
today have a technology that is the evolution of everything that
exists.” / “Estamos lanzando Anterion, un OCT de segmento
anterior, que también es un biómetro óptico. Posee un topógrafo
de alta precisión. Vinculado a las imágenes OCT. Es una nueva
tecnología que está revolucionando el mercado de la topografía,
la biometría óptica. Todos los clientes que necesitan biometría
óptica, precataratas y pre y postcirugía refractiva, hoy cuentan
con una tecnología que es la evolución de todo lo que existe.”

1.Rayner: Rayone Ehanced: monovisão

/ foco estendido / monovision/extended
focus. / monovisión/foco extendido.

2.Hanita: Intensity lente: pentagonal. /
Intensity lens: pentagonal.

Antonio Neubauer, president of Eyehome / presidente de
Eyehome

3.Alcon: Vivity, com aumento do range

de 10 a 30 dioptrias e inclusão T2 e T3.
/ with an increased range of 10 to 30
diopters and T2 and T3 inclusion. / con
aumento del rango de 10 a 30 dioptrías
e inclusão T2 y T3.

Gustavo Soares Couri, proprietário da
Dry Com
“I would like to talk about the new American device for low
vision, which is NuEyes. It allows patients with low vision
because of different causes of diseases, such as glaucoma, AMD,
to have a very good quality of life, to see, because it provides 18
times zoom. It offers five types of contrasts; it has virtual reality
and an entertainment package for the patient. It can connect
to the internet, mirror the computer, making it possible for this
patient, who today cannot see, to work, write, and move around. An assistive technology.” / Me gustaría hablar del nuevo
dispositivo americano para la baja visión llamado NuEyes.
Permite que los pacientes con visión reducida, por diferentes
enfermedades, como glaucoma, DMRI, tengan una muy buena
calidad de vida, ver, porque brinda un aumento de 18 veces en
el zoom. Ofrece cinco tipos de contrastes, cuenta con realidad
virtual y un paquete de entretenimiento para el paciente. Puede
conectarse a Internet, espejar la computadora, haciendo que
este paciente que hoy no puede ver, pueda trabajar, escribir y
moverse. Una tecnología de asistencia.”

4.Jonhson: Synergy tórica para com-

“Estamos lançando o Laxime, que é o
nosso principal produto. Uma lágrima artificial, que vai atender a todo
especialista. Todo dia, todo médico tem
a chance de prescrever uma lágrima
artificial, um lubrificante. Nós estamos
adentrando nesse mercado, nessa classe
terapêutica, com um produto de ponta,
uma tecnologia francesa, a Novele.”

pletar a família Synergy. / to complete
the Synergy family. / que completa la
família Synergy.

5.Mediphacos: Bios, primeira lente

trifocal hidrofóbica e hidrófila difrativa
totalmente desenvolvida no Brasil. /
first trifocal hydrophobic and hydrophilic fully diffractive lens developed
in Brazil. / primera lente trifocal hidrofóbica e hidrófila totalmente difractiva
desarrollada en Brasil.

Ericsson Nascimento, gerente distrital
Centro-Oeste/Nordeste da Aché

Gustavo Soares Couri, owner of Dry Com / dueño de Dry Com
“We have just launched Laxime, which is our main product.
An artificial tear, which will attend to every specialist’s [needs].
Every day, every doctor has the chance to prescribe an artificial
tear, a lubricant. We enter this market, this therapeutic class,
with a cutting-edge product, a French technology, Novele.” /
“Estamos lanzando Laxime, nuestro principal producto. Una
lágrima artificial, que se adaptará a cada especialista. Todos
los días, cada médico tiene la oportunidad de prescribir una
lágrima artificial, un lubricante. Estamos entrando en este
mercado, en esta clase terapéutica, con un producto de punta
con tecnología francesa, su nombre es Novele.”

Brocou!

Ericsson Nascimento, Aché’s Midwest/Northeast district manager / gerente de la región Centro-Oeste/Noreste de Aché

“Nós lançamos o Surgical Air Flow, uma unidade ambulatorial
tipo 1, que permite adaptar uma sala convencional para fazer cirurgias de catarata. Fizemos um lançamento, aqui, no congresso,
quando foi sorteado um aparelho desse, que vai proporcionar ao
médico poder não ter que gastar tanto num centro cirúrgico.”
Marcos Sanches, diretor comercial da Leedsay
“We have launched the Surgical Air Flow, an ambulatory unit type 1, which allows us to adapt a
conventional room to perform cataract surgeries. We have launched it, here, at this congress, when
a raffle was held for one of these devices, which will allow the physician to not have to spend so
much money on a surgical center.” / “Lanzamos Surgical Air Flow, una unidad ambulatoria tipo 1,
que permite adecuar una sala convencional para realizar cirugías de cataratas. Hicimos un lanzamiento aquí, en el congreso, cuando se diseñó un dispositivo como éste, que permitirá al médico no
tener que gastar tanto en un centro quirúrgico.”
Marcos Sanches, commercial director of Leedsay / director comercial de Leedsay

6.Advance: volta ao Brasil com ICL lente

fácica para moderada e alta miopia. /
back to Brazil with ICL phakic lens for
moderate and high myopia. / vuelve a
Brasil con ICL lente fáquica para miopía
moderada y alta.

7.Leedsay: trifocal.
8.Medcounter: Liberty trifocal / AddOn

trifocal, lente suplementar. / supplementary lens. / lente complementaria.

9.BVI: Fine Vision trifocal e Fine Vision

trifocal tórica. / and Fine Vision trifocal
toric. / y Fine Vision trifocal tórica.

10.Biotech: Biotech trifocal e Biotech
trifocal tórica e lente fácica Eyecry
Phakic.

11.Zeiss: At lara e At lara tórica. / toric.
12.Hoya: Vivinex tórica monofocal.

Parabéns!
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AULAS E Simpósios
CLASS AND
SYMPOSIUMS

CLASE Y
SIMPÓSIOS
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Novas Modalidades de Tratamento para
MGD & Olho Seco
New Treatment Modalities for MGD & Dry Eye
Nuevas Modalidades de Tratamiento para MGD y OJo Seco

Equipe BRASCRS
Simpósio Refrativa - Tratamento da Presbiopia
Refractive Symposium - Presbyopia Treatment
Simposio Refractiva - Tratamiento de la Presbicia

VOCÊS
FIZERAM
UM LINDO
EVENTO!

Excimer Laser: Desmistificando Cirurgias Topo - Guiadas &
Personalizadas pela Aberrometria
Excimer Laser: Demystifying Topo - Guided & Customized Surgeries by Aberrometry
Excimer Laser: Desmitificación de Cirugías Personalizadas y Guiadas
Superiores Mediante Aberrometría

Equipe Alvo Eventos
FEMTO FACO - Teoria e Prática, com
Vídeos e Discussão de Casos
FEMTO PHACO - Theory and Practice, with Videos and
Case Discussions

Casos Complexos Catarata:
Discussão de Casos / Vídeos
Complex Cataract Cases: Case Discussion
/ Videos
Casos Complejos de Cataratas: Discusión del
Caso / Videos

Teoría y Práctica de FEMTO FACO, con Videos y Discusión
de Casos

Simpósio Retina 01
Retina Symposium 01
Simposio Retina 01

A enfermeira Márcia Matos entrou na área de oftalmologia a partir
de uma oportunidade de emprego em um centro cirúrgico, quando
ainda era recém-formada. Sob orientação dos próprios oftalmologistas, foi percebendo a relação peculiar da enfermagem com essa área
da saúde. “Eu precisei fazer muitas leituras, buscar conhecimento e
ajuda dos próprios médicos. Então o encontro da BRASCRS agrega
muito, com os temas que trazem, os palestrantes que compartilham
conhecimentos. Nós colocamos em nossa prática, no nosso dia a dia.”

Casos do Cotidiano em Cirurgia Refrativa: Escolha da Técnica - Casos / Vídeos
Everyday Cases in Refractive Surgery: Choice of Technique - Cases / Videos
Casos Diarios en Cirugía Refractiva: Elección de Técnica Casos / Videos

Na mesa “Casos do Cotidiano em Cirurgia
Refrativa: Escolha da - Casos/Vídeos”,
realizada na sala Amaralina, no sábado, 28,
de 9 a 10h30, o médico Francisco Bandeira
e Silva apresentou seu trabalho “PRK
Transepitelial ou PTK + PRK?”
On the panel “Everyday Cases in Refractive Surgery: Choice of - Cases/
Videos”, held in the Amaralina Room, on Saturday the 28th from 9 to
10:30 am doctor Francisco Bandeira e Silva presented his work “Transepithelial PRK or PTK + PRK?” / En la Mesa “Casos de la vida cotidiana
en la cirugía refractiva: Elección de - Casos/Videos”, realizado en la Sala
Amaralina, el sábado 28, de 9 a 10:30 horas, el doctor Francisco Bandeira e Silva presentó su trabajo “¿PRK transepitelial o PTK + PRK?”

E NO CURSO DE AUXILIARES
EM OFTALMOLOGIA…

Simpósio Catarata - Paciente Insatisfeito: Causas e Soluções
Cataract Symposium - Dissatisfied Patient: Causes and Solutions
Simposio Cataratas - Paciente Insatisfecho: Causas y Soluciones

AND AT THE COURSE FOR AUXILIARIES
IN OPHTHALMOLOGY…

Y EN EL CURSO DE AUXILIARES EN
OFTALMOLOGÍA…

Nurse Márcia Matos entered the area of ophthalmology from an employment opportunity at a
surgical center when she was still a recent graduate. Under the guidance of the ophthalmologists
themselves, she began to understand nursing’s
peculiar relationship with this area of health care.
“I had to do a lot of reading, seek out knowledge,
and get help from the doctors themselves. So the
BRASCRS meeting adds a lot, with the themes
they bring, the speakers who share knowledge.
We put it into practice in our day-to-day lives.

La enfermera Márcia Matos ingresó al campo de la
oftalmología a partir de una oportunidad de trabajo en un centro quirúrgico, cuando aún era recién
graduada. De la mano de los propios oftalmólogos,
se empezó a dar cuenta de la peculiar relación
entre enfermería y esta área de la salud. “Tuve que
hacer mucha lectura, buscar conocimiento y ayuda
de los mismos médicos. Entonces el encuentro
BRASCRS suma mucho, con los temas que traen,
los disertantes que comparten conocimientos. Lo
ponemos en nuestra práctica, en nuestro día a día.”
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ABCCR

Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa

BRASCRS
Brazilian Association of Cataract and Refractive Surgery

