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Márcio Bittar Nehemy é o novo Professor 
Titular do Departamento de Oftalmologia e
Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Além de coordenar o Serviço de Retina e Vítreo do
Hospital das Clínicas da UFMG, que ajudou a criar,
também é vice-Presidente da SBO e ex-presidente
da Sociedade Brasileira da Retina e Vítreo,
promoveu diversas campanhas de informação,
reabilitação e prevenção de doenças oculares.
Também coordena importantes linhas de pesquisa
do Programa de Pós-graduação, nível doutorado,
em Oftalmologia, hoje unificado com o de Cirurgia
na Universidade. 
O concurso foi realizado em 07 de agosto 
e contou com dois candidatos, Bittar Nehemy 
e Cláudio do Carmo Chaves, da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal do Amazonas,
ambos aprovados. A banca do concurso 
foi composta pelos professores Henderson
Celestino de Almeida, Jacó Lavinsky, 
Newton Kara-José, Rubens Belfort Junior 
e Sebastião Cronemberger Sobrinho.
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Rubens Belfort Junior, presidente do
Instituto da Visão da UNIFESP, rece-
beu a Medalha Schlaegel - O’Connor
em 09 de setembro, em Constante,
Alemanha, durante o 7º Simpósio da
Sociedade Internacional de Uveítes.
Na oportunidade, Rubens Belfort mi-
nistrou a Conferência “Tratamento do
Edema Macular: da cirurgia aos im-
plantes intra-oculares”. 
A Medalha Schlaegel - O’Connor é a
mais importante condecoração ligada
aos estudos e tratamento das uveítes.
Outra homenagem a Rubens Belfort
Junior foi outorgada pela Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, que concedeu ao
oftalmologista a Medalha Anchieta
em 16 de outubro. 

O oftalmologista Kozo Nakano faleceu 
em 25 de setembro, em São Paulo, vítima 

de câncer. Nascido em abril de 1945, Nakano
formou-se em 1970, foi presidente 

da Cooperativa de Serviços Administrativos 
em Oftalmologia de São Paulo (COOESO-SP) 

e tinha atuação profissional e científica 
nas áreas de catarata, cirurgia refrativa 

e visão subnormal.

Para contar com parâmetros sobre a cegueira no mundo, a
Revista da Folha, publicação da Folha de S. Paulo, procurou o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia para servir de fonte de
informação para matéria especial que publicou na edição de 7
de setembro, intitulada “Tateando a metrópole”, em razão da
estréia nacional do filme Ensaio sobre a Cegueira, de
Fernando Meirelles, baseado no romance de José Saramago.
A revista mostrou o cenário atual de uma deficiência que é
pouco explorada pela imprensa e utilizou quatro personagens
cegos que convivem diariamente com obstáculos, mas que
com determinação e persistência conseguem dar razão à vida. 
Satisfeito com a matéria, o presidente do CBO, Hamilton
Moreira, enviou carta à revista, publicada na edição seguinte.
Na carta, enfatizou a necessidade de se ampliar o atendi-
mento por oftalmologistas no SUS. “A Revista mostra res-
ponsabilidade ao alertar a sociedade”, afirmou. “O Conselho
Brasileiro de Oftalmologia parabeniza a Folha por esta
iniciativa e segue em sua batalha para levantar mais recursos
para a saúde ocular do povo Brasileiro”, completou.

Revista da Folha ouve CBO em 
matéria especial sobre cegueira 
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Esq. para a dir.: K. Matti Saari, 
Manfred Zierhut, Rubens Belfort Junior 
e P. I. Murray

George Luiz Soares de Oliveira é
o novo presidente da Sociedade
Paraibana de Oftalmologia. 
A diretoria da entidade também
é formada por Francisco Petrucci
de Oliveira Palitot 
(vice-presidente), Cristiano
de Oliveira Viana (secretário) 
e Raimundo Oliveira (tesoureiro). 
Os contatos com a sociedade
podem ser feitos através do 
e-mail oftgeorge@ig.com.br

Omar Neira Bonilla é o novo presidente da Sociedade 
de Oftalmologia do Amazonas. A solenidade de posse da
diretoria 2008/09 da entidade foi realizada em 07 de maio.
Além de Bonilla, também integram a diretoria Roberto
Mascato (vice-presidente, João Cândido Neto (primeiro
secretário), Mauro Brandão Filho (segundo secretário),
Leonardo Bastos Bivar (primeiro tesoureiro) 
e Carlos Havas (segundo tesoureiro). 
Os contatos com a sociedade podem ser feitos 
através do e-mail saoftalmologia@gmail.com



�Congresso de Florianópolis - Sucesso total.

�Congresso de Belo Horizonte - Aguarde novidades.

�CBO mais acessível aos associados.

�Um ano de gestão em prol dos associados.

Nova estrutura
Novo visual
Novo local para associados

Vitórias em Brasília 
Parceria com o Ministério da Saúde
Administração eletrônica do CBO
Vídeo-conferências: mais dinamismo
Equipamentos de última geração
Novo site: novidades
Cobrança e pagamento eletrônicos: mais segurança
Novas propostas do setor jurídico: mais assessoria para você

Nova organização
Melhor acessibilidade às reuniões científicas
Espaço CBO - Criado especialmente para você

O CBO mais forte.

A sua profissão preservada.
E a saúde ocular da população

cada vez mais cuidada.

Organização, 
Dinamismo, 

Acessibilidade.

NILO HOLZCHUH
Secretário geral 
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“Com o XV Congresso Internacional
da Sociedade Brasileira de Oftalmo-
logia, que reuniu 1.628 participantes
de 2 a 5 de julho, no Windsor Barra
Hotel, a Sociedade Brasileira de Oftal-
mologia (SBO) ampliou sua parceria
com instituições européias e latinas”,
destacou o presidente da entidade,
Luiz Carlos Portes, ao fazer um balan-
ço do evento.
Segundo Portes, um dos objetivos de
sua gestão é o intercâmbio com en-
tidades oftalmológicas latino-ameri-
canas e européias, o que, na sua opi-
nião foi conseguido com a participa-
ção de colegas portugueses, espa-
nhóis, franceses, italianos, mexicanos
e paraguaios.
Entre os participantes internacionais,
destacam-se a presença da nova pre-
sidente da Sociedade Francesa de
Oftalmologia, Béatrice Cochner, do ex-
presidente da Sociedade Italiana de

Oftalmologia, Matteo Piovella, do pre-
sidente da Sociedade Portuguesa de
Oftalmologia, Jorge Breda, do ex-pre-
sidente da Sociedade Espanhola,
Juan Murube, além dos presidentes
das Sociedades Mexicana e Para-
guaia, respectivamente, René Cano
Hidalgo e Walter Martinez Gill.
Luiz Carlos Portes também enfatizou
outra parceria, a com a Rede Globo,

iniciada em novembro de 2007 e so-
lidificada durante o XV Congresso,
quando foi veiculado o filme institu-
cional “Visões”. “Nesse filme - uma
parceria da SBO, do CBO e da Rede
Globo, as entidades oftalmológicas
mostraram a importância do trabalho
conjunto em prol da oftalmologia bra-
sileira”, ressaltou o presidente da
SBO.

XV Congresso Internacional da SBO amplia parcerias

O vídeo “Watch the Haptic”, elaborado pelo
oftalmologista mineiro Fernando Cançado
Trindade, obteve o primeiro lugar na categoria
Casos Especiais do Festival de Vídeos 
do XXVI Congresso da European Society 
of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS),
realizado de 14 a 17 de setembro, em Berlim. 
O trabalho, que mostra problemas que a
implantação incorreta de lentes intra-oculares
pode provocar, já havia sido premiado 
no 26º Festival Anual de Vídeos da American
Society of Cataract and Refractive Surgery
(ASCRS) em abril. (Veja também matéria 
sobre vídeos no XXXV Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia, na página 26).

Marcos Ávila, coordenador do Conselho de
Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO e diretor do
Centro de Referência em Oftalmologia do
Hospital das Clínicas Universidade Federal de
Goiás, recebem em 25 de agosto, Dia do
Soldado, a mais alta condecoração do Exército
Brasileiro: a Medalha do Pacificador. 
Concedida a personalidades da sociedade
brasileira, a Medalha é uma homenagem do
Exército às pessoas que contribuíram com
ações profissionais e sociais relevantes para o
bem estar da população. A condecoração foi
entregue em solenidade realizada em Brasília, 
no Quartel General do Exército.
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