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A Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos (APABO) realizou de 11 a 23 de
fevereiro, o X Curso Internacional Certificado de Treinamento Técnico e Científico em
Banco de Olhos, que contou com a participação de representantes de bancos de olhos
de 8 países de língua espanhola. O curso foi ministrado em São Paulo (SP) e Sorocaba (SP).
Organizado e coordenado por Mark J. Mannis (presidente da APABO), Luciene Barbosa
de Sousa (vice-presidente da APABO) e Ana Maria Guimarães Garcia (consultora da
APABO), o curso reuniu 16 médicos e 8 técnicos do Chile, Colômbia, Cuba, México, Pa-
raguai, Peru, República Dominicana e Venezuela, que receberam orientação teórica e
prática sobre todos os aspectos técnicos, científicos, administrativos, legais e éticos

relacionados a bancos de olhos e transplantes de córnea. 
Reconhecido pela Cornea - The Journal of Cornea and External Disease, Vol. 14, N° 2, 1995, EUA, como o melhor e mais
completo curso de banco de olhos do mundo, a iniciativa tem o respaldo da comunidade
oftalmológica internacional e já recebeu solicitações para participação do Japão, Índia
e Estados Unidos. O curso da
APABO tem grande importância no
desenvolvimento das atividades de
doação e transplante de córnea no
continente•
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DE MINAS GERAIS SUSPENDE
ALVARÁ PARA OPTOMETRIA

tão sendo autuados e interditados e
os equipamentos de uso médico en-
contrados nesses locais serão inter-
ditados.
A comunicação oficial esclareceu que
“o aviamento das prescrições de len-
tes de grau emitidas por optometris-
tas são vedadas ficando as óticas que
descumprirem esta determinação su-
jeitas a sanções sanitárias, bem como
as de natureza civil e criminal previs-
tas na legislação sanitária.”
A nota foi assinada por Tânia Maria
Lima de Morais Jacob, da ANTR/SVS
/SES/MG, por José Geraldo Leal de
Castro, Superintendente de Vigilância
Sanitária e por Luiz Felipe Caram
Subsecretário de Vigilância em Saúde
da Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais•

“Vimos por meio deste, comunicar a V.
Sa que a partir desta data está sus-
pensa a emissão de alvará sanitário
para a atividade de Optometria.”
Esta foi a conclusão da correspon-
dência enviada pela Assessoria de
Normas Técnicas e Regulamentos, da
Superintendência de Vigilância Sani-
tária, Subsecretaria de Vigilância Sa-
nitária da Secretaria de Estado de Sa-
úde de Minas Gerais, em 05 de março.
A mesma correspondência esclarece
que “os alvarás sanitários emitidos
anteriormente também estão suspen-
sos, os optometristas deverão ser no-
tificados da decisão e da devolução
dos alvarás, cuja validade será decre-
tada nula por meio de ato próprio.”
Os “consultórios” de optometria em
funcionamento em Minas Gerais es-

X Curso Internacional Certificado de Treinamento Técnico em Banco de Olhos

Os participantes do curso

Equipe APABO (da esq. para a dir.): 
José Guilherme Pecego (RJ), Ana Maria Guimarães

Garcia (RJ), Luciene Barbosa de Sousa (SP), 
Mark J. Mannis (EUA) e Elcio Hideo Sato (SP)
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1º Prêmio Allergan Latino-Americano de Oftalmologia
Categoria Diagnóstico

1º) Influence of the body mass
index in the water drinking test
Autores: Verônica Franco de Castro Li-
ma, Tiago Santos Prata, Rodrigo An-
tonio Barbosa Lobo e Augusto Para-
nhos Júnior - UNIFESP.
2º) Comparação entre diversas
técnicas de imagem para diagnós-
ticos
Autores: Roberto Murad Vessani, Ro-
drigo Moritz, Lucia Batis, Roberta Be-
netti Zagui e Remo Susanna Júnior - USP

O primeiro autor do melhor trabalho
em cada um dos temas e a instituição
a que está ligado recebem prêmio de
US$ 4.000,00 cada. Para o segundo
colocado em cada um dos temas, tan-
to o autor principal quanto sua insti-
tuição, os prêmios monetários corres-
pondem a US$ 2.000,00. 

A entrega simbólica dos prêmios será
realizada durante o encontro da ARVO,
que ocorrerá de 27 de abril a 1 de
maio em Fort Lauderdale, Flórida,
EUA. Os primeiros autores terão as
respectivas participações no evento
pagas pela Allergan, para receberem
os prêmios em nome dos grupos e das
instituições•

Adalberto Penati é foi eleito presidente da Associação Rondoniense de
Oftalmologia em 05 de abril. A diretoria da entidade também é formada por
Renato Velloso (vice-presidente), Cleiton Bach (primeiro secretário), Márcio
Umino (segundo secretário), Valdemar Kjaer (primeiro tesoureiro) e Marco Tulio
Teodoro (segundo tesoureiro). 
De acordo com os debates promovidos pela diretoria da associação com os
oftalmologistas do Estado, a primeira fase da atuação da entidade será con-

centrada no esclarecimento aos órgãos de
fiscalização e no esclarecimento à popu-
lação com relação à atuação dos optome-
tristas. Os diretores da associação também
pretendem dirigir a discussão sobre o rela-
cionamento entre os oftalmologistas e as
empresas intermediadoras atuantes no
Estado•

O oftalmologista Renato Wendell
Ferreira Damasceno obteve um curso 
de fellow de três meses em
oculoplástica e patologias oculares 
na Friedrich-Alexander Universität, 
de Erlangen, Alemanha, sob a supervisão
do professor Leonard Holbach, além 
de uma bolsa de US$ 5.000 para
despesas de viagem e hospedagem. 
O curso, do International Council of
Ophthalmoloy /International Federation
of Ophthalmological Societies (ICO/IFOS)
foi oferecido pela Sociedade Alemã 
de Oftalmologia (Deutsche
Ophthalmologische Gesellschaft) 
e será ministrado entre 02 de maio 
e 02 de agosto de 2008.

Trabalhos realizados por pesquisadores brasileiros venceram todas as cate-
gorias do 1º Prêmio Allergan Latino-Americano de Oftalmologia. O prêmio foi
instituído com a finalidade de incentivar a produção científica voltada para a
prevenção da cegueira por glaucoma no continente e teve como foco os tra-
balhos relacionados ao tema inscritos no encontro da ARVO de 2008, que foram
analisados por comissão julgadora composta por especialistas da Argentina,
Brasil, Chile, Colômbia e México. Os autores dos dois melhores trabalhos nas
categorias “Fatores de Risco” e “Diagnóstico”, bem como as instituições a que
estão ligados, foram contemplados. 
Os trabalhos vencedores foram:

Categoria Fatores de Risco

1º) Hemorragia Peripapilar em pacientes com glaucoma e sua relação
com o tronco vascular retiniano
Autores: Sergio Henrique Teixeira, Paulo Augusto de Arruda Mello e Augusto
Paranhos Júnior - UNIFESP.
2º) Influência do DM na Complacência da Lâmina crivosa no glaucoma
Autores: Tiago dos Santos Prata, Verônica Castro Lima, Luis G Biteli, Fernanda
P. Magalhães, Lia M. Guedes, Sergio Henrique Teixeira e Augusto Paranhos
Júnior - UNIFESP.

1 2 3 4

1. Sérgio Henrique Teixeira
2. Roberto Murad Vessani
3. Tiago dos Santos Prata
4. Verônica Franco de Castro Lima{



ingressou com Recurso Extraordinário
junto ao Supremo Tribunal Federal, que
confirmou o acordão condenatório da
Turma Recursal rondoniense. Por fim, a
condenação serve de alerta para a po-
pulação: ao se utilizar de serviços de
optometristas, os cidadãos devem ficar
atentos para eventuais exorbitâncias
das atribuições meramente técnicas e
sem conteúdo médico dos referidos
profissionais•

Fonte: home page do Ministério Público 
do Estado de Rondônia:
http://www.mp.ro.gov.br/web/guest/ver-
noticia?id=7141
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A 3ª Vara Federal Cível
decretou liminarmente a

dissolução do autodenominado
Conselho Regional de Técnicos

Ópticos, Optometristas e
Contatólogos do Estado do

Espírito Santo, de acordo com
sentença publicada no Diário

Oficial do Estado de 16 de
janeiro de 2008. Na sentença,
a autoridade judicial afirmou

que “ante o exposto, com
fundamento no art. 5º, XIX, da

Constituição Federal, julgo
procedente o pedido de item
“8” da inicial, decretando a
dissolução do réu, Conselho

Regional de Técnicos Ópticos,
Optometristas e Contatólogos

do Estado do Espírito Santo,
por reconhecer a constituição

do mesmo para o fim precípuo
de exercer atividades ilícitas” e

determinou a dissolução
imediata da entidade “antes do

trânsito em julgado da
respectiva sentença”.
A autoridade judicial

determinou a suspensão
imediata das atividades do citado

conselho relacionadas à fiscalização
profissional e cobrança de

anuidades.
A ação civil pública contra esse

autodenominado conselho regional
foi conseqüência de iniciativas da

Sociedade Capixaba de Oftalmologia
e contou com a apoio do CBO e da

Cooperativa Estadual de Serviços
Administrativos em Oftalmologia do

Espírito Santo - COOESO-ES, que
alertaram ao Ministério Público

Federal. A liminar foi assinada pelo
Juiz Ronald Kruger Rodor.

O Ministério Público do Estado de
Rondônia, através do Curador da
Saúde da Comarca de Ariquemes,
Promotor de Justiça Jorge Romcy
Auad Filho, conseguiu a conde-
nação do optometrista Vonei Sa-
bino à pena de um ano de de-
tenção pelo cometimento do cri-
me de exercício ilegal da medicina. 
O réu Vonei Sabino respondeu no
Juizado Especial Criminal de Ari-
quemes a processo criminal por
exercício ilegal da medicina, ten-
do sido absolvido, em primeira
instância, sob o argumento de
que não se configurou o crime em
questão, haja vista a profissão de
optometrista ser reconhecida em
lei. Contudo, o Ministério Público
do Estado de Rondônia recorreu
da sentença de absolvição,  con-
seguindo reverter a decisão aci-
ma mencionada na Turma Recur-
sal em Porto Velho, que esta-
beleceu a condenação de Vonei
Sabino à pena de um ano de de-
tenção. A Turma Recursal, ao dar
provimento ao recurso do Minis-
tério Público, decidiu que, embora
a profissão de optometrista seja
reconhecida em lei, não podem os
referidos profissionais ingres-
sarem em área de atuação pró-
prias dos médicos oftalmologistas, ha-
ja vista o sério risco à saúde da popu-
lação.
No caso envolvendo o optometrista
Vonei Sabino, este exorbitou de sua
atuação como técnico de nível médio,
prescrevendo graus de lentes correto-
ras, bem como fazendo exames de re-
tina, cristalino, córnea e fundo de olho,
o que é demonstrativo de que o mesmo
estava exercendo ilegalmente a medi-
cina (oftalmologia), pondo em risco a
saúde de pessoas que com ele se
consultavam. Acrescente-se que o réu
Vonei Sabino, após sua condenação na
Turma Recursal de Porto Velho, ainda

Ministério Público de RO consegue condenação 
de optometrista por exercício ilegal da Medicina
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Decisão inédita na Justiça Federal

Senador reafirma vigência de decretos 
em consolidação da legislação federal

“Cumpre considerar, portanto, que,
efetivamente, o Decreto nº 20.931, de
1932, e o Decreto nº 24.492, de 1934,
continuam em plena vigência, não ca-
bendo a este projeto de lei de con-
solidação considerá-los implicitamen-
te revogados, conforme o fez em seu
art. 641.” Esta foi uma das conclusões
do Senador Augusto Botelho (PT/RR)
ao relatar para a Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) do Senado o Projeto
de Lei do Senado (PLS) 619 de 2007,
de autoria do Senador Tião Viana (PT/
AC), que tem o objetivo de consolidar
toda a legislação relacionada com a
saúde na área federal. O projeto ori-
ginal do senador acreano, um amplo
projeto com quase 650 artigos consi-
derava como revogados os decretos
20.931/32 e 24.492/34 que, entre ou-
tras coisas, proíbem a prescrição de
lentes de grau por profissionais sem
formação médica e sua comercializa-
ção sem receita médica.
Em seu relatório sobre o projeto, o
Senador Augusto Botelho esclareceu

que “em 1990, o Decreto nº 99.678, de
8 de novembro, revogou o diploma de
1932, com o que se tornaram sem efe-
ito as normas dispostas no Decreto nº
24.492, de 1934. Entretanto, em 12 de
julho de 1991, foi editado novo de-
creto, sem número, que, em seu art.
1º, revigorou, entre outros, o de 1934.
Em reforço, o Decreto nº 1.917, de 27
de maio de 1996, em seu art. 5º, tor-
nou expressa a revogação do Decreto
nº 99.678, de 8 de novembro de 1990,
que havia revogado todos os decretos
constantes do Anexo IV ao Decreto nº
99.678, entre os quais, os de nos
20.931, de 1932, e 24.492, de 1934.”
Em sua conclusão neste tópico, Bote-
lho afirmou que “cumpre considerar,
portanto, que, efetivamente, o Decre-
to nº 20.931, de 1932, e o Decreto nº
24.492, de 1934, continuam em plena
vigência, não cabendo a este projeto
de lei de consolidação considerá-los
implicitamente revogados, conforme o
fez em seu art. 641.”
Conseqüentemente, o Senador Au-

gusto Botelho solicitou à CAS que
aprove o projeto com a inclusão de 16
emendas de sua autoria, entre as
quais está o reconhecimento da va-
lidade dos decretos da década de 30•

O PLS 619/07 pode ser consultado na
íntegra na home page
http://www.senado.gov.br/sf/ativida
de/Materia/Detalhes.asp?p_cod_ma
te=82960

Em 12 de fevereiro, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença de 1º grau, da Comarca
de União da Vitória (PR), em processo movido pelo CBO e pela Associação Paranaense de Oftalmologia contra opto-
metristas que praticavam o exercício ilegal da medicina na região. 
Seguindo o voto do relator, o Juiz Federal Marcelo de Nardi, o tribunal decidiu que, nos termos artigos 13 e 14 do Decreto-
Lei 24.492/34, é de competência exclusiva de médico o diagnóstico de alterações visuais e a prescrição de lentes de grau;
que os optometristas não podem instalar consultório para atender clientes; que a Constituição Federal de 1988 estabelece
a necessidade de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196) e
garante o livre o exercício da profissão somente se atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso
XIII do art. 5º) e que a continuidade das atividades dos optometristas se constituiria ameaça à saúde pública, por ausência
de habilitação suficiente, além de interferência indevida na esfera de procedimentos privativos dos médicos oftalmo-
logistas. 
De acordo com o assessor jurídico do CBO, Flávio Winkler, decisão desta natureza é inédita na Justiça Federal, que até
hoje ainda não havia se pronunciado sobre o tema. 
“Isso cria um importantíssimo precedente para o Poder Judiciário Brasileiro, pois o Tribunal Regional Federal reúne juízes
e desembargadores federais dos três Estados do Sul, demonstrando tendência de confirmar decisões dos tribunais
estaduais. A tramitação na Justiça Federal ocorreu após a intervenção do Conselho Regional de Medicina do Paraná que,
como se trata de autarquia pública federal atraiu a competência para a Justiça Federal” afirmou•

Senador Augusto Botelho



O filme e a divulgação no canal
aberto e nos canais fechados
da TV Globo será feito gra-
tuitamente, sem nenhum ônus
para as duas entidades. A esti-
mativa é que ele seja veicu-
lado a partir de 20 de junho, a
menos de 15 dias do XV Con-
gresso Internacional da Soci-
edade Brasileira de Oftalmo-
logia, que começa no dia 2 de
julho.
Segundo José Land Neto e
Flávio Carvalho de Oliveira, depois de
um período de exclusividade, a TV
Globo libera o filme para divulgação
em outros canais de televisão ou onde
haja interesse das duas entidades. Na
ocasião também ficaram acertadas
outras parcerias, aventando-se, inclu-
sive, a possiblidade de uma marketing
institucional na programação da TV
Globo.
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TV GLOBO PRODUZIRÁ FILME
INSTITUCIONAL PARA CBO/SBO

Em 18 de abril, o presidente do CBO,
Hamilton Moreira e o presidente da
Sociedade Brasileira de Oftalmologia
(SBO), Luiz Carlos Portes, reuniram-se
na TV Globo para a primeira discussão
do filme institucional que a emissora
produzirá para uma campanha sobre a
importância da saúde ocular a partir
dos 60 anos. Serão enfocados três dos
principais problemas oftalmológicos
mais freqüentes a partir dessa faixa
etária: Catarata, Glaucoma e Degene-
ração Macultar Relacionada à Idade
(DRMI). 
A reunião com o diretor de Propa-
ganda da Central Globo de Comuni-
cação, José Land Neto e Flávio Car-
valho de Oliveira, gerente de Projetos
Sociais da emissora, contou ainda
com a participação da assessora de
imprensa da SBO, Eleonora Monteiro,
e do assessor de Marketing do CBO,
José Roberto Rondão.

A Associação Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Ocular (ABRAFO),
fundada em dezembro de 2006, é uma entidade sem fins lucrativos que tem 
o objetivo de favorecer  a integração entre os oftalmologistas,
farmacologistas, veterinários e outros profissionais relacionados ao tema.
Á diretoria da ABRAFO é formada por Mauricio Maia (presidente), 
Rubens Belfort Junior (presidente do Conselho Científico) e
Acácio Alves de Souza Lima Filho (presidente do Conselho Diretor)

A filiação é gratuita. Mais informações podem ser obtidas no site
http://www.abrafo.com.br 

Ao término do encontro, Luiz Carlos
Portes e Hamilton Moreira destaca-
ram a importância dessa parceria com
a TV Globo, desenvolvida a partir do
episódio da novela “Duas Caras”, que
tanta celeuma causou no início pelo
fato de que uma das personagens se
apresentava como optometrista, dan-
do consultas e receitando óculos•

O oftalmologista
Geraldo Cosme 
de Menezes, 
de Cruzeiro (SP), 
faleceu em 3 de maio.
Médico bastante

querido em sua cidade, clinicou
até dias antes da cirurgia 
de aneurisma próximo ao fígado 
a que foi submetido. 
Tinha 71 anos de idade.

Hamilton Moreira, José Roberto Rondão, 
José Land Neto, José Carlos Portes 

e Flávio Carvalho de Oliveira

A Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores de Glaucoma está em novo endereço: 
Rua Borges Lagoa, 368 - Setor de Glaucoma -  Vila Clementino - São Paulo (SP) - CEP 04038-000 - 

tel. (11) 5575-2302. A home page da entidade é www.abrag.com.br e o e-mail: abrag@abrag.com.br

Em comunicação de 09 de abril, assinada por seu presidente José Luiz Gomes do Amaral e pelo secretário geral
Edmundo Chada Baracat, a Associação Médica Brasileira (AMB) cumprimentou o governador de Minas Gerais,

Aécio Neves da Cunha, pela recente decisão da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de proibir
a emissão de alvarás de funcionamento para consultórios e clínicas de optometria”. “Louvamos tal atitude, que
sem dúvida beneficiará a qualidade de atenção à saúde da população mineira”, concluiu o documento da AMB.

“
”



cutiva do evento decidiram pro-
mover uma festa de lançamento
para congregar os oftalmologistas
mineiros e convocá-los a colaborar
com o sucesso do congresso. 
A solenidade foi aberta pelo pre-
sidente do CBO, Hamilton Moreira,
que ressaltou as mudanças que a
entidade vem imprimindo em seus
congressos com o propósito de mo-
dernizá-los e ajustá-los às novas
condições para a transmissão do
conhecimento científico, sem efe-
tuar rupturas com a tradição de ex-
celência dos eventos da Oftalmologia
brasileira. Moreira também parabe-
nizou a Secretaria de Saúde de Minas
Gerais pela decisão de cassar os al-
varás para funcionamento de estabe-
lecimentos ópticos voltados para prá-
tica da optometria. Por fim, o presi-
dente do CBO parabenizou o deputado
Rafael Guerra por sua atuação no
Congresso Nacional e pelo seu ani-
versário (29 de março, dia seguinte à
solenidade).
Já os presidentes da Comissão Exe-
cutiva do Congresso, Elisabeto Ribeiro
Gonçalves e João Agostini Netto res-
saltaram a responsabilidade dos oftal-
mologistas do Estado na realização do
congresso, a tradição histórica da es-
pecialidade em Minas Gerais e seus
grandes vultos, entre os quais Hilton
Rocha, e garantiram que o XXXV Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia será
inesquecível.
“É claro que não vamos reinventar a
roda” - afirmou Elisabeto Ribeiro Gon-
çalves em seu pronunciamento - “Va-
mos seguir os padrões, os exemplos
dos congressos anteriores. Mas Mi-
nas... é Minas. Contamos com a cola-
boração dos colegas e prometemos
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“Parafraseando o que o presidente da
República disse quando o Brasil foi
escolhido para sediar a Copa do
Mundo de Futebol, garanto que, em
2009, os oftalmologistas de Minas
Gerais vão fazer um congresso para
argentino nenhum botar defeito”.
Foi desta forma bem humorada que
João Agostini Netto, um dos presi-
dentes da Comissão Organizadora do
XXXV Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia, encerrou sua intervenção na
solenidade de lançamento do evento,
em 28 de março, em Belo Horizonte,
com a participação de mais de 400
médicos oftalmologistas do Estado,
autoridades e representantes de en-
tidades ligadas à especialidade. A so-
lenidade também teve o propósito de
prestar homenagem ao deputado fe-
deral Rafael Guerra (PSDB/MG) por
sua atuação constante em defesa da
saúde ocular da população brasileira.

Congresso

O XXXV Congresso Brasileiro de Ofta-
lmologia será realizado de 24 a 27 de
agosto de 2009, em Belo Horizonte. A
diretoria do CBO e a Comissão Exe-

que o congresso de 2009 vai ser um
congresso de Minas e do Brasil, por
que Minas está em todo o Brasil. Isto
aqui é um grande sertão e o sertão
está em todos e em tudo”.

Homenagem

Durante a solenidade, o Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia entregou a
Medalha CBO a Rafael Guerra, jun-
tamente com Diploma em reconhe-
cimento a sua atuação como depu-
tado federal e presidente da Frente
Parlamentar da Saúde.
Ao agradecer a homenagem, Guerra
declarou que o voto é um instrumento
fundamental da Democracia e que sua
atuação no parlamento tem dois eixos
principais: a defesa da saúde e a de-
fesa da ética na política.
“Não podemos continuar aceitando
que o voto seja conquistado através
da demagogia, do populismo, da cor-
rupção, da enganação. Precisamos lu-
tar contra isto. Como os jovens vão
considerar o futuro? O futuro é a lei do
Gerson? A esperteza, a deslealdade, a
desonestidade? Ou o futuro é o con-
vívio social solidário, com respeito
aos direitos individuais, às liber-

LANÇAMENTO DO XXXV
CONGRESSO BRASILEIRO 
DE OFTALMOLOGIA

1



Carlos Bernardo Bracher, o artista plástico que desenvolveu a logomarca
do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, nasceu em Juiz de Fora
(MG) em 1940, é pintor, escultor e desenhista. Começa a pintar vasos e
pratos na fábrica de louças de seu pai aos 13 anos. Mais tarde, estuda
composição e análise crítica com Fayga Ostrower e história da arte com
Frederico Morais, na Universidade
Federal de Minas Gerais, UFMG.
Também aprende técnicas de mural 
e de mosaico com Inimá de Paula, 
na Escola Municipal de Belas Artes,
em Belo Horizonte, e tem aulas com
Orlandinho Seitas Fernandes sobre
barroco mineiro. 
Em 1967 recebe o Prêmio Viagem 
ao Exterior do Salão Nacional de
Belas Artes do Rio de Janeiro e vai 
à Europa estudar pintura, permanecendo por um ano e meio em Paris 
e seis meses em Lisboa, onde estuda a obra de Almada Negreiros 
e de Fernando Pessoa. 
Retorna ao Brasil em dezembro de 1970, e a partir de fevereiro de 1971
fixa residência em Ouro Preto MG, empreendendo e desenvolvendo
várias fases de seu trabalho. Já expôs em inúmeras galerias e museus
do País e recebeu vários prêmios de artes plásticas, consagrando-se
como um dos grandes artistas brasileiros da atualidade•
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dades? Quero deixar esta mensagem
e agradecer muito, já que as home-
nagens que recebemos revigoram o
espírito, para continuar a luta, saben-
do que temos colegas e companheiros
que a compreendem e a apóiam”, con-
cluiu o deputado.

Logomarca

A cerimônia de 28 de março também
marcou o lançamento da logomarca
do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, idealizada e desenvol-
vida pelo artista plástico mineiro Car-
los Bracher.
Ao explicar sua obra, o artista afirmou
que procurou se inspirar na singeleza:
uma janela de uma típica casa mi-
neira, na qual o sol ocupa o lugar
central, ladeado pelo azul do céu e o

Comissão Executiva 
do XXXV Congresso 

Brasileiro de Oftalmologia
Belo Horizonte 

24 a 27 de agosto de 2009

Presidente de Honra
Hamilton Moreira

Presidentes 
da Comissão Executiva

Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
e João Agostini Netto

Vice-presidentes
Christiano Fausto B. Santos,
Fernando Cançado Trindade,
Homero Gusmão de Almeida 

e Paulo Peret

Secretários
Miguel Laudelino Fernandes 

e Wagner Duarte Batista

Tesoureiros
Aierson Faria Júnior e Carlos

Heler Ribeiro Diniz

verde da natureza, num conjunto que
sugere a figura do olho humano. Ex-
plicou também que esta janela é
emoldurada pela escuridão, a lembrar
a cegueira ou “a não visão, a impos-
sibilidade de deter este sentido maior
que é a própria vida, o que deve ser
uma das maiores tristezas humanas•

1. O Deputado Rafael Guerra 
recebe a Medalha CBO e 
Diploma de Honra ao Mérito

2. A Comissão Executiva do 
Congresso com o presidente,
vice-presidente e secretário 
geral do CBO na solenidade

3. João Agostini Netto, 
Rafael Guerra, 
Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
e Hamilton Moreira

{

2

3
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E o Prêmio vai para...

O oftalmologista mineiro Fernando Cançado Trindade venceu o Grande Prêmio do 26º Festival
Anual de Vídeos da  American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) com o vídeo
“Watch the Haptic!”, sobre problemas que a implantação incorreta de lentes intra-oculares
podem provocar. A premiação foi realizada em 07 de abril, durante o congresso da ASCRS, em
Chicago. Esta foi a segunda vez que Trindade obtém o grande prêmio deste festival de vídeos
(a primeira foi em 2000) e a sétima vez que seus trabalhos são premiados no evento. 

Em 2008, 157 vídeos, produzidos por oftalmologistas de 29 países, concorreram a prêmios
divididos em dez categorias. Os trabalhos foram julgados por dez especialistas escolhidos pela
ASCRS, nove norte-americanos e um convidado internacional, que este ano foi a oftalmologista
japonesa Hiroko Bissen-Miyajima. Para a premiação são levados em conta quatro critérios:
contribuição científica, originalidade, aplicabilidade e excelência da apresentação.

“Fiz praticamente tudo no vídeo: filmagem, direção, locução e edição” - conta
Cançado Trindade - “Muitos dos concorrentes eram vídeos elaborados em condições financeiras
e técnicas mais favoráveis, mas o juri considerou nossa contribuição mais significativa”.
Outros dois brasileiros também foram premiados no 26º Festival de Vídeos da ASCRS: Victor
Cvintal (SP), que recebeu o primeiro prêmio na categoria “Interesse Especial” com o trabalho
“Blind Date: Reencountering Ophthalmology Escellence” e João Marcelo de Almeida Gusmão
Lyra (AL), que obteve a segunda colocação na categoria “Novas Técnicas”, com o vídeo “New
Surgical Options in Advanced Keratoconus”•

Momento da entrega do
troféu do Grand Prize: 
à esq. Robert Cionni, 
no centro Fernando 
Cançado Trindade 
e à dir. Paul Arnold
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“Ao Sabor dos
Acontecimentos” é o nome 
do livro de memórias de 
Rosa Belfort Mattos, lançado
em São Paulo, em 05 de maio. 
Rosa Belfort Mattos foi
esposa de Rubens Belfort
Mattos, filho de Waldemar

Belfort Mattos, fundador da revista Arquivos
Brasileiros de Oftalmologia, e continuador de sua obra.
A ligação de Rosa com várias gerações de importantes
oftalmologistas de São Paulo bem como sua
participação pessoal em vários momentos da história
de São Paulo e da especialidade, realçam a
importância do livro, escrito de maneira leve e
descontraída, como um passeio 
no tempo e na memória da autora. 
A renda da venda do livro foi revertida para 
as atividades de pesquisa e assistência do Instituto 
da Visão•

Wallace Chamon 
(1º secretário do CBO),
Rubens Belfort Junior,

Rosa Belfort Mattos, Paulo
Augusto de Arruda Mello

(coordenador da
Comissão de Ensino do
CBO) e Suel Abujamra

(integrante do Conselho
de Diretrizes e Gestão do

CBO) na solenidade de
lançamento do livro

Villene Araujo de Cavalcante Filho é o presidente
da Sociedade Alagoana de Oftalmologia 
para o biênio 2008/2009. 
A diretoria da entidade também é formada
por Nairo Freitas Júnior (vice-presidente),

Rodrigo Monteiro (secretário) 
e Homero Costa (tesoureiro). Os contatos 
com a Sociedade podem ser feitos através 
do e-mail socaloft@gmail.com

Em comemoração ao Dia Nacional da Saúde Ocular e ao Dia do Oftalmologista - 07 de Maio - o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia elaborou um hot site com informações sobre DMRI,  Catarata e Glaucoma. O Hot Site aparece assim 

que é aberto a home page do Conselho www.cbo.com.br e ficará na internet nas próximas semanas.

“

”

Com a participação de aproximadamente 20 oftalmologistas, a Sociedade
Brasileira de Visão Subnormal (SBVSN) realizou de 01 a 03 de maio, em São
Paulo, o IV Curso de Imersão - Atenção Oftalmológica à Baixa Visão - Reabi-
litação da Criança e do Adulto com Baixa Visão.
O curso teve como objetivos atualizar os conhecimentos dos oftalmologistas na
área de baixa visão, reabilitação visual, fundamentos da atenção oftalmológica
à baixa visão, instrumentos e recursos necessários para o desenvolvimento do
atendimento no consultório médico•

A Unimagem Produções Audiovisuais, empresa
que produz os volumes do Programa de Edu-
cação Continuada (PEC) CBO, solicita a todos os
médicos que responderam as questões dos di-
ferentes volumes do programa em 2007 que
informem os respectivos números do CPF. 
Sem esta informação, a empresa não tem con-
dições de enviar a relação à Comissão Nacional
de Acreditação, para que sejam atribuídos os
pontos referentes a cada volume.
A empresa enviará a todos os participantes do
programa um e-mail neste sentido, que pos-
sibilitará a resposta com total segurança. 
Qualquer dúvida poderá ser respondida pela
Comissão de Ensino do CBO pelo telefone 
(11) 3266-4000 ou através do e-mail
ensino@cbo.com.br

Aos médicos participantes 
do Programa de Educação
Continuada (PEC) do CBO

IV Curso de Imersão - Atenção Oftalmológica 
à Baixa Visão - Reabilitação da Criança 
e do Adulto com Baixa Visão




