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cipais foram concentradas na Câmara
Municipal de São Paulo, onde mais de
300 pessoas foram examinadas e re-
ceberam orientação a respeito da do-
ença. Além disso, foram realizadas vá-
rias aulas, atividades de esclarecimen-
to e mutirões de tonometria em cen-
tros comunitários e locais de grande
acesso ao público. 
As atividades foram efetivadas graças
às parceiras estabelecidas pela ABRAG
com a Sociedade Brasileira de Glauco-
ma e a Prefeitura de São Paulo, esta úl-
tima resultado do trabalho do vere-
ador Paulo Fiorilo (PT).
Participaram dos atendimentos médi-
cos ligados ao Departamento de Oftal-
mologia da Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), do Instituto CEMA
de Oftalmologia e Otorrinolaringolo-
gia, do Instituto Suel Abujamra e do
Centro Especializado em Medicina
Oftalmológica (CESMO). Também fo-
ram realizadas atividades semelhan-
tes em várias cidades de todo o País.
O Dia Nacional de Combate ao Gla-
ucoma, 26 de maio, foi estabelecido
em 2002 pela lei federal 10.456/02. Na
capital Paulista, em 2006, foi aprova-
da a lei que criou a Semana de Comba-
te ao Glaucoma, por iniciativa dos vere-
adores Fiorilo e Paulo Frange (PTB)•

“Mais importante do que 
os exames e atendimentos,
as atividades ligadas ao Dia
Nacional de Combate ao
Glaucoma são fundamentais
pela discussão que levamos
à sociedade através da
mobilização e dos meios de
comunicação de massa sobre
a doença. Fica cada vez mais
claro que existe a
necessidade de atuação
permanente junto aos
portadores para controlar a
doença e junto à população
em geral para mostrar que os
exames oftalmológicos
periódicos são fundamentais
para a detecção precoce do
glaucoma”.
Esta é a avaliação do presidente cien-
tífico da Associação Brasileira dos A-
migos, Familiares e Portadores de
Glaucoma (ABRAG), Paulo Augusto de
Arruda Mello, a respeito das campa-
nhas de atendimento e esclarecimen-
to sobre a doenças feitas na semana
de 26 de maio, o Dia Nacional de Com-
bate ao Glaucoma.
Em São Paulo (SP), as atividades prin-

Paulo
Augusto de

Arruda
Mello e o
vereador

Fiorilo

DIA NACIONAL DE COMBATE
AO GLAUCOMA EM SÃO PAULO
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Atendimento à população nas
dependências da Câmara Municipal 
de São Paulo

O vereador e o presidente da
Sociedade Brasileira de Glaucoma,
Carlos Akira Omi

O Departamento de Oftalmologia da Universidade Santo
Amaro (UNISA), juntamente com os estudantes da Liga de
Oftalmologia da UNISA, comemoraram o Dia Nacional da

Saúde Ocular, 07 de maio, com a realização de um mutirão
de esclarecimentos e distribuição de material educativo

para mulheres grávidas no hospital da universidade.
A atividade de esclarecimento foi centrada na prevenção de
doenças infecto-contagiosas que quando contraídas durante

a gestação podem provocar danos oculares à criança•

Equipe da UNISA
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Em 09 de maio, a plenária do Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou moção de apoio ao Governador do Estado de
Minas Gerais, Aécio Neves, pela decisão da Secretaria de Estado da Saúde de proibir o licenciamento de consultórios de
optometria. A íntegra da moção é a seguinte:
O Conselho Federal de Medicina saúda o Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves, pela feliz e oportu-
na decisão tomada por seu governo impedindo o exercício ilegal da medicina ao proibir, por intermédio da Secretaria de Es-
tado da Saúde e da Superintendência de Vigilância Sanitária, o licenciamento de consultórios de optometria, o aviamento
de receita de óculos e a adaptação de lentes de contato por optometristas, assim como a presença de equipamentos
oftalmológicos para exame ocular em ópticas, promovendo sua interdição e conseqüente apreensão dos aparelhos. Essa
é uma decisão que se reveste de profundo significado médico e social, porque reforça a idéia dos médicos brasileiros de
que todo cidadão tem direito a uma Medicina de qualidade, que só pode ser exercida por profissionais legalmente
habilitados e preparados para esse atendimento.O Conselho Federal de Medicina agradece em nome de todos os médicos
brasileiros, particularmente os oftalmologistas, por essa decisão que honra o Governo do Estado de Minas Gerais•

Com a presença do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, José Rubens Iglésias, a Sociedade Brasiliense de
Oftalmologia (SBrO) e a Cooperativa de Serviços Administrativos em oftalmologia do Distrito Federal (COOESO-DF), pro-
moveram a solenidade de posse das novas diretorias das duas entidades, em 24 de junho. 
Em seu discurso de posse, o novo presidente da SBrO, Rogério Nóbrega, que substituiu Procópio Miguel dos Santos, falou
sobre a importância da entidade no contexto da saúde no Distrito Federal. Afirmou que vai continuar lutando pela defesa
da profissão, com maior integração dos oftalmologistas, com grande foco na atualização profissional e evolução científica.
A COOESO-DF, por sua vez,  empossou o novo diretor-presidente para o biênio 2008/10, Benedito Antonio Sousa. 
A solenidade contou com a participação do Coordenador CBO Brasília, Marcos Ávila, do presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Refrativa (SBCR), José Ricardo Rehder, do presidente da Associação Médica do Distrito Federal, Lairson
Vilar Rabelo, entre outros•

Colaborou com a reportagem Milton Atanazio, Assessor de Imprensa e colaborador do CBO em Brasília (DF)

Milton Atanazio (em pé), Alipio de Souza Neto, José Ricardo Rehder, Marcos Ávila, José Rubens Iglésias, 
Procópio Miguel dos Santos, Rogério Nóbrega e Benedito Antonio Sousa

Fo
to

: F
ra

nc
is

co
 B

ez
er

ra



48

Marco Antônio Rey de Faria foi eleito
presidente da Sociedade Brasileira de
Catarata e Implantes Intra-Oculares
(SBCII) e José Ricardo Carvalho Lima

Rehder presiden-
te da Sociedade
Brasileira de Ci-
rurgia refrativa
(SBCR), durante o
X Congresso In-
ternacional de Ca-
tarata e Cirurgia
Refrativa, ocor-
rido em Goiânia
de 14 a 17 de
maio.

Além de Rey de Faria, a diretoria da
SBCII para a gestão 2008/2010 tam-
bém é formada por Leonardo Akaishi
(vice-presidente), Armando Crema (se-
cretário geral), Ronald Fonseca Caval-
canti (1º secretário), Manoel Paiva da
Cunha Dália (tesoureiro), Eduardo So-
ne Soriano (diretor de cursos), Renato
Ambrósio Júnior (diretor de publica-
ções), José Beniz Neto (diretor de pu-
blicações), Carlos Gabriel Figueiredo
(diretor de vídeo) e Newton Kara José
Júnior (diretor de vídeo). 
Ao enumerar seus planos de gestão,
Marco Antônio Rey de Faria afirmou
que todos os integrantes da diretoria
terão papel importante na vida da en-
tidade. Afirmou também que pretende
dar continuidade ao projeto iniciado

na gestão de Durval Carvalho de valo-
rização do cirurgião de catarata.“Em
cada estado teremos um delegado
que será o nosso elo de comunicação
com os associados e no esclarecimen-
to de dúvidas a respeito, por exemplo,
de credenciamentos e relacionamento
com convênios, Ministério da Saúde e
assim por diante. Evidente que serão
preparados e orientados para isso”,
declarou. Rey de Faria também tem
como objetivos o estreitamento dos
laços com o CBO e a SBO, com a Fede-
ração das Cooperativas Estaduais de
Serviços Administrativos em Oftalmo-
logia (FeCOOESO) e com as empresas
do segmento. Também pretende dina-
mizar os serviços de acesso a sites e
revistas de interesse dos associados,
renovar e atualizar a revista da en-
tidade e criar uma diretoria especial
de comunicação com os associados.
Pretende também estabelecer normas
e condutas baseadas em evidências
para assuntos polêmicos, como por
exemplo a retirada do cristalino com
fins refrativos.
“Finalmente pretendemos realizar do-
is grandes Congressos, junto com a
SBCR e SBAO, que já estão com data
marcada. O congresso brasileiro, de
26 a 29 de março de 2009 e o con-
gresso internacional, marcado para
Natal de 02 a 05 de junho de 2010”,
concluiu Rey de Faria.

Cirurgia Refrativa

Já a diretoria da SBCR, além de José
Ricardo Carvalho Lima Rehder, passou
a ser formada por Newton Andrade
(vice-presidente), Edmundo Velasco
Martinelli (secretário), Gustavo Victor
(vice-secretário), Eduardo Paulino (te-

soureiro), Leonardo Paulino (vice-
tesoureiro), José Eutrópio Vaz, Tadeu
Cvintal e Carlos Heler Diniz (diretores
de cursos).
Em seu discurso de posse, Rehder
afirmou que o lema de sua gestão se-
rá “Ousadia com Responsabilidade”.
Afirmou que seu grande objetivo é
consolidar a legitimidade técnico-ci-
entífica da SBCR para estabelecer
consensos sobre fundamentos impor-
tantes dentro da área de atuação dos
especialistas que se dedicam à ci-
rurgia refrativa.
“O paciente é o núcleo que move nos-
so mercado, e sem ele não estaríamos
aqui, mas o paciente não pode ser
confundido com o próprio negócio,
porque nele está inserida a ética e o
respeito pelo Ser Humano, pilares
estruturais da Medicina”, concluiu o
novo presidente da SBCR•

Humberto de Castro Lima, fundador do Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da
Cegueira (IBOPC) e coordenador do Curso de Especialização em Oftalmologia da Escola Bahiana
de Medicina e Saúde Pública, faleceu em 01 de julho vítima de câncer. Nascido em 03 de outubro
de 1924, Castro Lima era uma das maiores lideranças da Oftalmologia no nordeste brasileiro,
grande entusiasta do ensino da especialidade e presença constante nos congressos e even-
tos oftalmológicos em todo o País.
Filho de uma família tradicional na medicina baiana, teve como um dos primeiros mestres seu
irmão, Orlando de Castro Lima, otorrinolaringologista e oftalmologista. Em 1949 obteve uma
bolsa de estudos em Nova Jersey (EUA), onde fica até 1952. Ao chegar ao Brasil, foi nomeado
assistente da clínica oftalmológica da Escola Baiana de Medicina. Firmou-se como respeita-
do especialista, teve uma trejetória profissional e científica ascendente e sempre teve fortes
ligações com o ensino da Oftalmologia•

Novas diretorias da SBCII e da SBCR

Marco Antônio Rey de Faria
presidente da SBCII

José Ricardo Carvalho Lima Rehder
presidente da SBCR

Humberto de Castro Lima
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Os alunos dos Cursos de Especialização em Oftalmologia creden-
ciados pelo CBO e os residentes de Oftalmologia podem obter bol-
sas para participar da 8ª Assembléia Mundial da International
Agency for Prevention of Blindness (IAPB), que será realizada em
Buenos Aires, Argentina, de 25 a 28 de agosto. 
A 8ª Assembléia Geral da IAPB terá como tema central “Excelência
e Eqüidade em Saúde Ocular. Além das apresentações de confe-
rências magistrais, cursos e simpósios, haverá grande área para ex-
posição de trabalhos em áreas prioritárias do Programa Visão 2020,
tais como Recursos Humanos em Prevenção da Cegueira, Tecnolo-
gia, Cegueira Infantil, Erros de Refração e Baixa Visão. Haverá cur-
sos em todas as áreas da saúde pública ligada à Oftalmologia com
especialistas, gerenciadores de projetos, pesquisadores e represen-
tantes de ONG’s•

Informações para obtenção do benefício podem ser obtidas na home page http://8ga.iapb.org/spanish/travelgrants.html
ou então escrevendo diretamente para o e-mail vision2020la@yahoo.com.ar

O
ft

al
m

o
lo

g
ia

 e
m

 N
o

tí
ci

as

!

Realizado em 26 de abril, o Research Day da Associação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO) reuniu em Fort
Lauderdale pesquisadores íbero-latino-americanos que foram participar do Encontro Anual da Association for Research in
Vision and Ophthalmology (ARVO), iniciado no dia seguinte.
Na Research Day da APAO foram a-
presentados 50 trabalhos do grupo,
que já haviam sido aprovados para ex-
posição no encontro da ARVO. Além
disso, os oftalmologistas José Cardillo
(Brasil), Ashley Behrens (Venezuela) e
Alexander Walsh (EUA) realizaram pa-
lestras sobre temas atuais da especi-
alidade. O encontro íbero-latino-ameri-
cano também foi a oportunidade para a
entrega solene de 13 prêmios (travel
awards) oferecidos pela indústria e por fundações privadas:

Organizadores do evento e ganhadores do
Allergan Glaucoma Research Award

Atendimento  oftalmológico 
à população durante a prova

Conferindo as medidas para
elaboração dos óculos

David & Juliana Pyott Foundation
Travel Award
Pablo J. Franco (Argentina)

Retinal Research Foundation-Tyson
Research Initiative Awards
Anderson Gustavo T. Pinto (Brasil)
David Rivera De La Parra (México)
Maria Ana M. Castellanos (México)
Monica Astrid Fallon Niño (Espanha)
Vanessa Krochik (Argentina)

Johnson & Johnson Travel Awards
Aline Silveira Moriyama (Brasil) 
Bábyla Geraldes Monteiro (Brasil)
Dácio Carvalho Costa (Brasil)
Elissandro Márcio S. Lindoso (Brasil)
Leonardo Martins Machado (Brasil)

Santen Awards
Juliana Mantovani Bóttos (Brasil)
Tammy Hentona Osaki (Brasil)

Na ocasião, também houve a entrega
solene do Allergan Glaucoma
Research Award.

O evento foi coordenado por Rubens
Belfort Junior e Paulo Elias Correa
Dantas (Brasil), Peter A. Quirós (EUA),
Lihteh Wu (Costa Rica) e J. Fernando
Arévalo (Venezuela) •

O Conselho Federal de Medicina, em resolução aprovada em 18 de abril, decidiu
considerar o implante de lentes de câmara anterior de suporte iriano como pro-
cedimento terapêutico usual na prática médico-oftalmológica no tratamento de al-
tas ametropias e paciente afácico, ressalvando as indicações e contra-indicações.
De acordo com a resolução 1.843 do CFM, essas lentes são indicadas para o tra-
tamento de miopias entre -8.00 a -20.00 dioptrias e hipermetropias de +5.00 a
+10.00 dioptrias. Para sua implantação é obrigatória a realização dos exames de a-
cuidade visual com e sem correção, refração dinâmica e estática, tonometria, bio-
metria ocular, biomicroscopia do seguimento anterior, microscopia especular e con-
tagem de células endoteliais, mapeamento de retina, cálculo do poder dióptrico das
lentes, que deverá ser realizado de acordo com tabelas fornecidas pelo fabricante,
profundidade da câmara anterior, equivalente esférico da refração e média cera-
tométrica. 
A Resolução do CFM assinala que o procedimento tem as seguintes contra-indi-
cações: a) contagem de células endoteliais abaixo de 2.000 cels/mm2, para pa-
cientes fácicos e 1.200 para pacientes afácicos; b) câmara anterior com profundidade
abaixo de 3,00 mm; c) astigmatismo refracional acima de 2,00 dioptrias para os pa-
cientes fácicos; d) diâmetro pupila, em baixa luminosidade superior a 4,5 mm; e)
pacientes com maculopatias; f) pacientes com alterações anatômicas da pupila, íris
e córnea; g) antecedentes de uveíte, glaucoma, ou história familiar dessas doenças. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ainda não liberou o registro
desta lente (que tem nome comercial de Artisan) e representantes da empresa H.
Vision estão concluindo os procedimentos necessários para esta liberação e a con-
seqüente comercialização do produto em território nacional•

Veja a íntegra da resolução nº 1.843 do CFM no site 
http://www.portalmedico.org.br/novoportal/index5.asp�

A Diretoria da Cooperativa Esta-
dual de Serviços Administrativos
em Oftalmologia do Estado de São
Paulo - COOESO-SP comunica que
realizará a Assembléia Geral Ordi-
nária por ocasião do 7º Congresso
de Reciclagem em Oftalmologia da
USP, a ser realizado em São Paulo
nos dias 01 e 02 de agosto de 2008.
Estão convocados todos os cole-
gas oftalmologistas do Estado de
São Paulo, cooperados ou não, pa-
ra discutir os assuntos administra-
tivos e o papel da Cooperativa no
Estado. 
Na ocasião será eleita a nova Di-
retoria para o próximo biênio, além
da avaliação e aprovação do ba-
lanço do último exercício•

Diretoria da COOESO-SP

Comunicado Importante

Saiba como obter bolsa para participar 
da 8ª Assembléia Mundial da International Agency

for Prevention of Blindness (IAPB), 
em Buenos Aires, Argentina 

A equipe da Opto Eletrônica S/A par-
ticipou mais uma vez do Rally dos Ser-
tões, que percorreu os Estados de Go-
-iás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ce-
ará e Rio Grande do Norte, entre 17 a
28 de junho. Maior prova do gênero
do mundo em 2008 (este ano não foi
realizado o Rally Paris-Dacar), o Rally
dos Sertões é acompanhado de ações
sociais que atendem as populações
carentes das cidades em que a prova
se realiza. Nas Ações Sociais em Oftal-
mologia, dez cidades foram visitadas
pelo Projeto “Mais Visão para a Edu-
cação”: Santa Helena de Goiás, Goi-

ânia e Uruaçu, em Goiás; Paranã e
Palmas, em Tocantins; Balsas e Nova
Iorque, no Maranhão, e Mossoró e
Natal, no Rio Grande do Norte. No
total, 900 pessoas foram atendidas e
550 óculos foram doados. Essa ação
social teve como patrocinadores as
empresas Mediphacos, Ophthalmos,
Opto Global e Grupo Tecnol.
A equipe da Opto, formada pelo piloto
Jarbas Castro (diretor presidente da
empresa) e o navegador Fábio Peralli,
chegou em décimo lugar na categoria
Diesel Super Production, a mais dis-
putada da prova•
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Em reunião realizada em 18 de junho,
foi criada a Liga de Oftalmologia do

Distrito Federal (LODF), que pretende
congregar estudantes de medicina,

médicos que estão realizando cursos e
residências em Oftalmologia e médicos

que estejam interessados em
desenvolver habilidades e competências

na especialidade para a realização de
atividades ligados ao ensino, pesquisa e

extensão. A LODF pretende organizar
reuniões para discussão de casos,
promover o acompanhamento das

atividades de ambulatório e cirurgias
oftalmológicas, desenvolver pesquisas

baseadas em protocolos científicos e
participar de eventos junto à

comunidade colaborando com o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,

Sociedade Brasiliense de Oftalmologia -
SBrO e Sociedade Centro Oeste de

Oftalmologia - SOCEO e o Governo do
Distrito Federal nas campanhas de

prevenção da cegueira junto a
comunidade•

“

”
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A oftalmologista Rosa Maria da Silva Ribeiro coordenou um projeto que be-
neficiou 246 pacientes das cidades da região dos Campos Gerais, no sudoeste
do Paraná, submetidos à cirurgia de catarata através do programa subsidiado
pelo Lions Internacional. 
O programa atingiu os municípios de Arapoti, Piraí do Sul, Sengés, Ipiranga,
Tibagi e Carambeí, que não contam com hospital capaz de realizar a cirurgia e
não recebem recursos do SUS. Arapoti foi o município que mais originou cirur-
gias: 116 pacientes com visão muito baixa por catarata foram selecionados e
operados gratuitamente. 
Rosa Maria da Silva Ribeiro é assessora de Conservação da Visão do Distrito
LD-1. O Lions Internacional forneceu cerca de US$ 55 mil para a realização de cirurgias, feitas por facoemulsificação
no Hospital Anna Fiorillo Menarim, em Castro.
O projeto foi oferecido aos prefeitos das pequenas cidades da região em reunião da Associação dos Municípios dos
Campos Gerais - AMCG - em abril pela médica coordenadora. Os municípios que já realizam cirurgias de catarata
pelo SUS não puderam participar, já que o programa se destina às cidades sem nenhuma assistência. As seis pre-
feituras beneficiadas participaram na triagem inicial com a medida da visão pelos agentes de saúde, oferecendo o
transporte dos pacientes aos locais de exames e cirurgias e realizando, através da rede básica de saúde, os exames
pré-operatórios. Os médicos envolvidos, da equipe do Hospital Anna Fiorillo Menarim e do Hospital Evangélico de
Curitiba, trabalharam em caráter de voluntariado e, em contrapartida, o Lions Internacional ofereceu ao Hospital
Evangélico um aparelho de facoemulsificação, já em funcionamento.
Posteriormente o projeto foi ampliado e atingiu outros municípios da região•

Rosa Ribeiro e integrantes do Lions

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, instalou o Comitê Nacional de Mobilização para Eliminação da Rubéola e da
Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), em solenidade realizada na sede do Ministério, em 02 de julho. O Comitê conta
com o empenho de mais de 200 instituições para a erradicação da doença e da SRC no País até 2010.
As entidades que integram o Comitê vão apoiar as ações do governo em atividades como reforço na divulgação da cam-
panha, mobilização de públicos internos, articulação de correspondentes nos estados e municípios e cessão de cola-
boradores e espaço para montagem de postos de vacinação. 
Cerca de R$ 220 milhões serão inves-
tidos pelo Ministério da Saúde no finan-
ciamento da vacinação.
A campanha nacional de vacinação con-
tra a rubéola é direcionada a homens e
mulheres com idade entre 20 e 39 anos
de idade, independentemente do histó-
rico de vacinação ou se a pessoa já teve
a doença. 
A única restrição é que a vacina não deve
ser aplicada em mulheres grávidas, em
qualquer período da gestação•

Colaborou com a reportagem Milton Atanazio, Assessor
de Imprensa e colaborador do CBO em Brasília (DF)

Campanha para a Eliminação da Rubéola 
e da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC)
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A Associação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO), em parceria com o Departamento de Oftalmologia da University of
Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, anunciou a criação de um novo programa de treinamento em oftal-
mologia pediátrica.
O programa de treinamento teórico-prático em oftalmologia pediátrica no Departamento de Oftalmologia da University of
Texas Southwestern Medical Center e no Children’s Medical Center, em Dallas, por um período de 1 a 2 anos, está dis-
ponível para um oftalmologista latino-americano qualificado pela APAO. 
O candidato deve ter no máximo 35 anos de idade e residir na América Latina ou no Caribe; ter fluência no idioma inglês,
disponibilidade para se comprometer com o treinamento, ter participado de programa de residência em Oftalmologia ou
equivalente reconhecido na América Latina; ter treinamento clínico e cirúrgico reconhecido; portar carta de recomendação
do Chefe do Departamento e do coordenador do curso de especialização ou do serviço de residência; assinar compromisso
de retornar ao país após o término do programa.
Durante o tempo do treinamento será fornecido apoio de aproximadamente US$ 54.000,00 por ano, além de benefícios
adicionais •

O prazo para inscrições termina em 10 de agosto. Maiores informações e obter o formulário de 
inscrição estão disponíveis na home page http://www.paao.org/becas.html#peds 

Catarata na Criança é o nome do livro de autoria de Islane Castro Verçosa e Márcia Beatriz Tartarella, lan-
çado em Fortaleza em 19 de junho em solenidade que contou com a presença de mais de 300 participantes, entre auto-
ridades, oftalmologistas, coordenadores de cursos de especialização e residências em oftalmologia. Durante o lançamen-
to, o publicitário e empresário Xyco Theóphilo proferiu palestra sobre “A Arte de se Comunicar e Transmitir Conhecimen-
tos”. Na ocasião, a obra foi apresentada pelo oftalmologista Emilson Barros de Oliveira. O livro contém 30 capítulos,

divididos em cinco partes e sua elaboração contou com a participação de
37 colaboradores de todo o Brasil. Tem como objetivo promover a educação
para saúde ocular da criança e prevenção da cegueira infantil pela cata-
rata. Parte da renda obtida com sua venda será revertida em benefício de
serviços de atendimento a criança carente com catarata.
Islane Verçosa é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmolo-gia
Pediátrica (SBOP) e coordenadora do Projeto de Prevenção à Ce-gueira
Infantil no Estado do Ceará. Márcia Beatriz Tartarella é chefe do Serviço de
Catarata Congênita da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e
primeira secretária da SBOP•

Pedidos e maiores informações: e-mails 
tartarella@yahoo.com.br ou islaneverc@gmail.com ou ainda

através dos sites www.caviv.com.br ou www.livronorte.com.br 
Islane Verçosa e Márcia Tartarella 

no lançamento do livro
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