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O vice-presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul,
Marco Antônio Becker, foi morto em Porto Alegre
na noite de 04 de dezembro por dois
desconhecidos que o abordaram numa moto.
Becker, expressiva liderança médica, nasceu em
Novo Hamburgo em 5 de abril de 1948 e formou-
se em Medicina pela UFRGS em 1973. 
Foi presidente-fundador da Sociedade de
Oftalmologia do Rio Grande do Sul, presidente da
Associação Médica do Rio Grande do Sul de 1991
a 1993, vice-presidente do Conselho Federal de
Medicina, presidente do Cremers entre 1993 e
2005 e vice-presidente da atual gestão. 
Foi o primeiro brasileiro a ocupar o cargo de
presidente da Confederação Médica Latino-
Americana e do Caribe. Na vida política, foi
vereador pela cidade de Novo Hamburgo, onde
residia, entre 2001 e 2004.
Como médico oftalmologista, manteve grande
atividade em defesa da saúde ocular da
população. Como liderança médica, reivindicou 
o aprimoramento da saúde pública no Brasil.

!
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De 20 a 24 de outubro foi realizado em
São Paulo o Curso de Saúde Comuni-
tária para Programas de Residência e
Cursos de Especialização em Oftalmo-
logia. O evento foi promovido pela Co-
missão 2020 do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, coordenada por An-
dréa Araujo Zin, e teve a coordenação
local de Célia Regina Nakanami.
O curso contou com a participação de
aproximadamente cem representan-
tes de cursos de especialização e re-
sidências de oftalmologia de todo o
País e teve como expositores Miriam
Cano (Assunção, Paraguai), Marinho
Scarpi (UNIFESP), Paulo Henrique
Morales (UNIFESP), Andréa Zin (CBO e
FIOCRUZ), Norma Medina (Secretaria

Em 29 de novembro de 2008, o
Hospital Estadual de Ribeirão Pre-
to abriu as portas para o seu pri-
meiro mutirão de prevenção da ce-
gueira do idoso. O trabalho orga-
nizado pelo oftalmologista Jayter
Silva de Paula e pelo diretor clínico
do Hospital Estadual, José Carlos
Pintyá, contou com a participação
de alunos, residentes e profes-
sores da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto e enfermeiras,
servidores e médicos do HE. Nesse
dia, 722 pacientes de Ribeirão Pre-
to e várias cidades da região forma
atendidos, e os casos que preci-
saram foram encaminhados para
cirurgia, exames e outros trata-
mentos de maior complexidade.

Mutirão de prevenção
da cegueira do idoso

em Ribeirão Preto

de Saúde do Estado de São Paulo),
João Marcelo Furtado (USP-Ribeirão
Preto), Silvia Kitadai (UNISA), Pedro
Carricondo (USP), Denise Fornazari
(UNICAMP), Keila Míriam Monteiro
de Carvalho (UNICAMP), Arnaud Ara-
ujo Filho (UNIFESP) e Rosa Graziano
(USP).
O evento teve como objetivos fornecer
informações sobre o programa Visão
2020, debater e planejar ações comu-
nitárias de saúde ocular, desenvolver
estratégias para a elaboração do pro-
jeto e fornecer conhecimentos bási-
cos de administração e monitorização
de programas.
Os debates tiveram como temas cen-
trais a epidemiologia básica e esta-

tística, metodologia de pesquisa, le-
vantamento de doenças na comunida-
de, dos recursos disponíveis e das es-
tratégias para controle de doenças
(catarata, erros refrativos, glaucoma,
retinopatia diabética, cegueira infan-
til, tracoma e Baixa Visão), liderança e
gerenciamento de projetos e o plane-
jamento de programs ligados ao Visão
2020.

Durante o Congresso da Associação Paranaense de Oftal-
mologia, realizado em junho, o CBO promoveu encontro sobre
a defesa da  saúde ocular da população. Na ocasião, o ponto
que gerou maiores polêmicas foi a lei que havia sido aprovada
recentemente no Estado do Rio Grande do Sul relacionada
com adaptação de lentes de contato. No encontro, ficou claro
que a legislação brasileira relacionada com a defesa da saúde
ocular é adequada e que não há qualquer necessidade de
novos projetos de lei neste sentido. O presidente do CBO,
Hamilton Moreira, defendeu também a maior integração entre
os oftalmologistas e os integrantes das assembléias esta-
duais para evitar que o problema do Rio Grande do Sul se re-
petisse e para que a legislação existente fosse cumprida.
Como consequência deste encontro, representantes do CBO,
da Associação Paranaense de Oftalmologia (APO) e da So-
ciedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refra-
tometria (SOBLEC) mantiveram audiência com o presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Nel-
son Justus (DEM), que comprometeu-se a realizar gestões
junto a Secretaria Estadual da Saúde para que medidas se-
melhantes à tomadas pela secretaria da Saúde do Estado de
Minas Gerais também fossem adotadas no Paraná.

Presidente da Assembleia
Paranaense pede que cumpra a lei
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Participantes do curso
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Congresso do C. E. O.
Cyro de Rezende

Em 30 de outubro e 01 de novembro,
ocorreu o 44º Congresso de Oftalmo-
logia da USP Ribeirão, que contou
com a participação de mais de 400
oftalmologistas com debates sobre
todas as áreas da especialidade, que
teve como tema central a terapêutica
em Retina e Vítreo. 
Paralelamente foram realizados o 2º
Congresso de Auxiliares de Oftalmo-
logia e o 1º Fórum Allergan de Resi-
dência em Oftalmologia, que possibi-
litou a trocas de conhecimentos e ex-
periências entre os participantes des-
ses grupos específicos. 
O Congresso premiou os autores dos
melhores temas livres apresentados:
Flávio Koji Narazaki, Roberto de Ma-
ttos Coelho e menção honrosa para
Felipe Eing. 
Durante o evento, foi realizada a ses-
são de autógrafos do novo livro “A Vi-
são e seus Probelamas” lançado pelo
fundador do Departamento de Oftal-
mologia da USP Ribeirão preto, Almiro
Pinto Azeredo. Ao final dos trabalhos,
foi anunciada a eleição da nova dire-
toria do C.E.O. Cyro de Rezende, que
terá a direção de Rodrigo Jorge e
Jayter de Paula.

Os professores Harley E. A. Bicas,
Erasmo Romão, Maria de Lourdes
Veronese Rodrigues, Almiro P. Azeredo
e Eduardo M. Rocha, no 44º Congresso
do CEO “Cyro de Rezende

Batizada de “Abrindo janelas para uma vida inteira”, em 09 de novembro
foi realizada campanha de prevenção à catarata infantil, no Baixo Bebê, no
Leblon, Rio de Janeiro (RJ). Uma equipe de oftalmologistas realizou cerca
de 200 exames, nenhum deles com suspeita da doença. Além dos  exames
oftalmológicos, também foram promovidas diversas atividades infantis.
A iniciativa foi coordenada pelo Instituto Catarata Infantil (ICI) e teve como
principais objetivos instruir a população sobre a seriedade da doença que
atinge milhares de crianças em todo o País e alertar os pais e autoridades
sobre a importância da aplicação do teste do olhinho, também conhecido
como exame do reflexo vermelho, em crianças de zero a três anos de
idade. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro de Oftalmologia
(IBOL), do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia Pediátrica e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, bem
como da Agência Internacional de Prevenção de Cegueira (IAPB) e da
Christoffel Blindenmission (CBM).
Durante o evento, foram arrecadadas doações suficientes para a reali-
zação de cinco cirurgias.
O Instituto Catarata Infantil é uma organização sem fins lucrativos que
funciona em parceria com o IBOL, no Rio de Janeiro ,fundado em  2004. Já
realizou mais de 88 cirurgias. Mais informações podem ser obtidas na
home page www.institutocatarata.org.br

“Abrindo janelas 

para uma vida inteira”

Equipe que realizou os exames
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Em 14 de dezembro de 2008
encerram-se as inscrições
para a segunda edição do
Prêmio Allergan Latino-
Americano de Oftalmologia.

Os trabalhos devem ter como temas:
a) Diagnóstico do Glaucoma; e b) Fa-
tores de Risco em Glaucoma. A data
limite para a entrega dos trabalhos
concorrentes é 31 de janeiro de 2009.
A Segunda edição do Prêmio Allergan
Latino-Americano de Oftalmologia
traz como novidade uma nova comis-
são julgadora, formada e composta
por especialistas internacionais. A
mudança foi realizada para motivar a
participação de um dos maiores gru-
pos de produção científica da América
Latina, justamente os integrantes da
comissão julgadora do 1º Prêmio, em
2007. 
E para avaliar os trabalhos recebidos,
através da mesma metodologia uti-
lizada no ano anterior, em que a con-
tribuição clínica era de 40%, a ori-
ginalidade 40% e discussão 20%, o
Coordenador da Comissão Julgadora
do Prêmio, Paulo Augusto de Arruda
Mello, convidou alguns dos melhores
especialistas do mundo, entre os
quais Antonio Martinez, da Espanha,
Clive Migdal, da Gra-Bretanha e o
norte-americano Theodore Krupin.

Prêmio

Serão escolhidas duas pesquisas e
suas respectivas instituições, em
cada um dos dois temas propostos,
num total de 4 premiações.
O autor principal que vencer em 1º
lugar em cada um dos temas receberá
um prêmio de US$ 4.000,00 e à sua
respectiva instituição será oferecido o
mesmo valor. 
Para o 2º lugar de cada um dos temas,
tanto o autor principal quanto sua
instituição serão premiados com o
valor de US$ 2.000,00. 
Os dois autores primeiros colocados
de cada tema serão premiados em Ce-
rimônia a ser realizada no Congresso
da ARVO em 2009 (Fort Lauderdale,
EUA). 
O investigador definido principal de
cada um dos 4 trabalhos premiados
viajará com todas as despesas pagas,
inclusive sua inscrição, pela Allergan
para receber o prêmio em nome do
grupo e da instituição que representa.
Para o gerente de Marketing Regional
da América Latina da Allergan, Cleo-
mar Aliane, a empresa apresentou
grande crescimento no segmento de
glaucoma no continente nos últimos
anos e o prêmio é uma forma de re-
tribuição aos médicos oftalmologistas
e uma demonstração de que o ob-
jetivo maior é prevenir a cegueira pro-
vocada pelo glaucoma.

Prêmio Allergan Latino-Americano de Oftalmologia

David da Rocha Lucena é o novo presidente da Sociedade de Oftalmologia do Ceará, eleito em 22 de
novembro. A diretoria da entidade para o biênio 2009/10, já empossada, também é composta por José
Hyder Dantas Carneiro (vice-presidente), Leiria de Andrade Neto (secretário geral), Walder Braga Viana

(1º secretário), Marineuza Rocha Memória (2ª secretária), Edmar de Oliveira Guedes Júnior 
(1º tesoureiro) e César Augusto Mesquita Juaçaba (2º tesoureiro).

“As instituições na América Latina
precisam de apoio para o desenvol-
vimento de novas pesquisas, então
criamos o Prêmio como uma forma de
incentivo ao pesquisador e sua ins-
tituição. 

No total serão entregues
US$ 24.000,00 em prêmios,
sendo US$ 12.000,00 aos
pesquisadores premiados 
em primeiro e segundo
lugares nas duas categorias
e US$ 12.000,00 para 
as respectivas instituições
ganhadoras, afirmou.

A Comissão Julgadora do Prêmio
Allergan Latino-Americano de Oftal-
mologia é coordenada por Paulo Au-
gusto de Arruda Mello.

As inscrições devem ser feitas
pelo site

www.premioallergan.com
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Formatura em Brasília

Em 26 de novembro, o Serviço de
Oftalmologia do Hospital de Base do
Distrito Federal realizou a solenidade
de formatura de alunos do Curso de
Especialização em Oftalmologia, resi-
dentes de Oftalmologia e “Fellows”
de Retina da turma 2008. A soleni-
dade foi promovida pelo Centro de Es-
tudos Oftalológicos do Hospital
(CEOHBASE), com o apoio da Socie-
dade Brasiliense de Oftalmologia
(SBrO).
Antes da solenidade, o ex-presidente
do CBO e integrante do Conselho de
Diretrizes de Gestão (CDG) da en-
tidade, Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
proferiu uma conferência sobre “A
Cirurgia Vítreo-retiniana: de Gonin e
Machemer aos dias atuais.” Outro ex-
presidente do CBO e coordenador do
CDG, Marcos Ávila, foi o paraninfo da
turma e proferiu Aula Magma sobre
“Prevenção da Cegueira no Brasil”. 

Na ocasião, foi feita uma homenagm
ao deputado federal Alceni Guerra
(DEM/PR). 

Em 22 de novembro ladrões entraram em um consultório oftalmológico
na cidade de São Gonçalo (RJ) e furtaram um auto-refrator com cera-
tômetro SRK-900 (marca Shinnippon), nº de série 67E114; uma lâmpada
de fenda YZ5E, Suzhon, nº de série 9600660: um greens SNC, Shinnippon
e um lensômetro Inami Japan, nº de série 197594. 
Qualquer informação sobre os aparelhos podem ser transmitidas à 74ª
Delegacia de Polícia pelo telefone (21) 3399-5302 ou então através do e-
mail biankadeandradelopes@hotmail.com !

A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica desenvolveu,
juntamente com a agência SG Propag, desenvolveu uma
campanha publicitária sobre a importância do teste do olhinho.
A campanha é composta 
de várias peças tais como out-doors, objetos, taxi-door, adesivo
para automóvel, camisas e objetos variados. A agência está
entrando em contato  com os meios de comunicação para a
veiculação da campanha nos próximos meses.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a tecnologia de Cross-Linking
corneal para o tratamento de patologias como ceratocone, escarificação corneal e
desepitelização corneal, desenvolvida pela Opto Eletrônica. O Cross-Linking corneal é

um procedimento de reforço da córnea, por meio do aumento da quantidade de uniões co-valentes entre
moléculas de colágeno. Diminui a elasticidade e aumenta a resistência ao estiramento. Esta tecnologia já é
bastante conhecida em outras áreas da medicina, em aplicações tais como próteses valvulares, pele artificial,
traumatologia etc. Na Oftalmologia, a técnica possui especificidades, baseando-se no uso de riboflavina e
radiação UV. Neste método, a riboflavina é aplicada sobre a córnea desepitelizada, com dupla função:
fornecer radicais livres quando estimulada por radiação UV e absorver esta mesma radiação, para que não
atinja o estroma profundo do endotélio. A aplicação consiste em uma solução de riboflavina-dextrano,
aplicada sobre a superfície e estimulada com raios UV fornecidos por equipamento específico, que já está à
disposição dos médicos interessados por meio da Opto Eletrônica. A solução inclui também comando por
pedal, para maior comodidade e câmera integrada para visualização da córnea.
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Em 08 de novembro, estudantes e professores do curso de
medicina da Universidade do Oeste de Santa Catarina -
Joaçaba (UNOESC), realizaram estudo populacional para
rastreamento precoce de retinopatia diabética no município de
Luzerna (SC). O projeto foi iniciativa das acadêmicas Bárbara 
S. Jost e Érica Hilgemberg e contou com a orientação dos
professores e oftalmologistas Alexandre Ferreira Daniotti, 
Elcio Luiz Bonamigo e Eduardo Buchele Rodrigues. 
Toda a população diabética da cidade foi selecionada com 
o objetivo de caracterizar os tipos e gravidade de retinopatia
diabética, fatores de risco para seu desenvolvimento e sua
associação com hipertensão arterial sistêmica. Inicialmente,
agentes comunitários de saúde e médicos selecionaram 
os 140 pacientes diabéticos, que representam 2,6% 
da população de 5.400 habitantes do Município.
Os pacientes foram previamente visitados pelas estudantes,
que realizaram avaliação clínica geral completa assim como
classificação das complicações como a nefropatia. Além disso,
foram submetidos a vários exames laboratoriais, tais como
verificação de glicemia, detecção dos níveis de
microalbuminúria e hemoglobina glicosilada no plasma. 
Os médicos examinaram a acuidade visual e o fundo de olho 
de todos os pacientes, buscando detectar o número 
de portadores de retinopatia diabética. Outras doenças 
do fundo de olho como retinopatia hipertensiva e glaucoma
também foram diagnosticadas e classificadas. 
Resultados preliminares da pesquisa indicam que a incidência
de retinopatia diabética é de 36% dos pacientes examinados,
enquanto 34% apresentaram retinopatia hipertensiva. 
Os pacientes com retinopatia diabética foram conduzidos 
a tratamento.

Cross-Linking corneal




