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A obra “não é apenas um livro da história de uma doença, o glaucoma, mas os
autores escrevem também, com rara segurança, concisão e clareza, sobre
história universal, economia, religião, cultura, arte, política e ciências. A
singularidade do livro está exatamente nisso: os autores inserem o tema -
glaucoma - em todo um contexto de especificidades da época estudada,
cobrindo desde a idade Antiga à Idade Contemporânea.”
Essas palavras constam da apresentação feita pelo vice-presidente do CBO,
Homero Gusmão de Almeida, do livro Glaucoma: História de uma Doença,
escrito por Geraldo Vicente de Almeida, Ralph Cohen e Antônio Marcus de
Almeida que teve seu lançamento efetuado durante o XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, realizado em Florianópolis, de
03 a 06 de setembro de 2008.
O livro, com mais de 400 páginas ricamente ilustradas, inicia discutindo a
etimologia da  palavra “glaucoma”, que os autores consideram polêmica.
Depois disso, analisam a história de civilizações da Antiguidade, suas
respectivas realizações no campo da saúde em geral e da saúde ocular e visual
em particular e os conceitos de glaucoma então existente. O mesmo roteiro é
aplicado à Idade Média Européia e Arábica, à Idade Moderna e à Idade
Contemporânea.
Nos últimos capítulos do livro, os autores traçam a história da tonometria, da
oftalmoscopia, do exame do fundo de olho, da perimetria, da biomicroscopia, da
gonioscopia e dos tratamentos clínico e cirúrgico da doença.
Geraldo Vicente de Almeida é ex-presidente do CBO, integrante do Conselho de
Diretrizes e Gestão da entidade e professor adjunto da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo; Ralph Cohen é ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Glaucoma e também é professor ajunto da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Antônio Marcus de Alemida
é jornalista profissional.
O livro foi editado pela Editora Cultura Médica com o apoio da Allergan. Os
interessados devem contatar a empresa pelo telefone (21) 2567-3888 ou através
do e-mail cultura@culturamedica.com.br 

Os autores autografam 
a obra durante o congresso 

de Florianópolis
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Ezequiel Portella é o novo presidente
da Associação Paranaense de Oftal-
mologia (APO). A posse da nova
diretoria da entidade foi efetivada em
10 de dezembro de 2008, em
solenidade realizada em Curitiba (PR).
Além de Portella, a diretoria da
gestão 2009/2010 da APO também é
formada por José Antônio West-
phalen Correa (vice-presidente), Otá-
vio Siqueira Bisneto (secretário geral),
Heloisa Helena A. Russ Giacometti (1ª
secretária), Nobuaki Hazegawa (vice-
presidente Norte), Marcelo Rosa
Gameiro (secretário Norte), Antônio
Carlos Schreiner (vice-presidente
Noroeste), Emerson Kenji Oyama-
guchi (secretário Noroeste), Carlos

Eduardo Uscocovich (vice-presidente
Oeste), Flávio Cezar Michelon (se-
cretário Oeste), Gianmarco Penteado
(vice-presidente centro-Sul), Carlos
Henrique Garletti (secretário Centro-
Sul), Jayme Arana (diretor financeiro)
Francisco Abílio Mateus (2º diretor
financeiro), Naoye Shiokawa (diretor
científico), Artur Cezar do Amaral
(diretor bibliotecário de museu),
Marco Antonio Santini Canto (diretor

social), João Guilherme Oliveira de
Moraes (diretor de sede), Rogil de
Almeida Torres (diretor adjunto) e
Marcelo Fonseca (diretor adjunto). 
De acordo com o novo presidente da
APO, as atividades da entidade
privilegiarão a defesa da saúde ocular
no Estado do Paraná, buscando a
união de todos os médicos oftal-
mologistas através da realização de
encontros regionais períódicos. Tam-
bém pretende realizar curso pre-
paratório para a Prova Nacional de
Oftalmologia na sede da APO, realizar
ações para angariar novos associados
e continuar as ações de mobilização
profissional e de aprimoramento do
congresso da associação.

Hamilton Moreira e Ezequiel Portela
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Em 2009, o Brasil será um dos polos
de teste de um novo sistema de visão
artificial. Cinco pacientes da UNIFESP
serão beneficiados pela inovação que
vem sendo testada por diversos
grupos de cientistas nos Estados
Unidos, México, Suíça e Alemanha. O
fabricante pretende, posteriormente,
dobrar o número de participantes nos
testes.
De acordo com o médico
oftalmologista Ricardo Freda, a

primeira etapa do sistema exige a
implantação de uma prótese no
paciente. Depois disso, ele recebe um
óculos com microcâmera adaptada
para captar as imagens, que são
levadas até um processador, do
tamanho de um celular, que pode ser
carregado na cintura. Dali, as
informações visuais são levadas
diretamente até o cérebro.
O médico explica que as próteses
instaladas nos olhos são eletrodos

capazes de emitir estímulos elétricos
na via óptica, implantados na retina
do paciente. Atualmente, o número
varia de 16 a 60 eletrodos, com
tamanho médio de cerca de quatro
milímetros. Mas já existem estudos
envolvendo a nanotecnologia para
aumentar a quantidade até mil
eletrodos.
A tecnologia em teste tem o objetivo
de beneficiar portadores de retinose
pigmentar e de degeneração macular.

Em 05 de junho será realizado o Simpósio do Instituto Penido Burnier, que este ano terá como
tema “Inflamações e infecções em Oftalmologia”. O evento será realizado na sede do Instituto,

em Campinas (SP). Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3232-5866
(ramal 2147) ou através do e-mail penido@penidoburnier.com.br
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Em 26 de outubro, ladrões arrombaram o consultório do oftalmologista Marcos Moyses, em Angra dos Reis (RJ)
e furtaram os seguintes aparelhos: auto-refrator-topógrafo Topcon KR-8000PA; refrator de Green’s American
Optical, com cilindro cruzado, cor verde; lâmpada de fenda “Marco 1000”; tonônetro de aplanação móvel Haag
Streight; tonômetro “non contact” Topcon CT-20 (imprime o nome do médico e cidade); ecobiômetro; auto
lensômetro Reichert; lensômetro manual, leitura interna, Nikon; televisão LCD LG 26”. Qualquer informação
sobre os aparelhos podem ser fornecidas através do e-mail: mfmoyses@uol.com.br

Mário Motta assume presidência da SBO
Professor da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e da Faculdade de
Medicina de Teresópolis, Mário Motta assumiu a presidência da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia (SBO) para o biênio 2009/10 em solenidade realizada em 8 de janeiro, na sede da
entidade, no Rio de Janeiro.
Vice-presidente na gestão de Luiz Carlos Portes, Motta afirmou que pretende dar continuidade
ao trabalho do seu antecessor e ao anunciar as 10 metas de sua gestão, enfatizou o
fortalecimento da vocação educacional da SBO, “visando ao permanente aperfeiçoamento
profissional do oftalmologista”.
Mário Motta é especialista em retina, chefe do Setor no Hospital dos Servidores do Estado, tem mestrado pela UFRJ e
doutorado pela UNIFESP. A cerimônia também contou com a presença dos vice-presidentes regionais Fernando Trindade
(MG) e Miguel Hage Amaro (PA), além do presidente e conselheira do Cremerj, Luis Ferando Soares Moraes e Márcia
Rosa de Araujo. 
A composição da nova diretoria da SBO é a seguinte: Mário Motta (presidente), Aderbal Albuquerque Alves Júnior (vice-
presidente do Rio de Janeiro), Fernando Trindade (vice-presidente Regional Sudeste), João Borges Fortes Filho (vice-
presidente Regional  Sul), Miguel Hage Amaro (vice-presidente Regional Norte), Roberto Lorens Marback (vice-presidente
Regional Nordeste), Armando Crema (secretário geral), Almir Ghiaroni (1º secretário), Lilia Muralha (2ª secretária), Sansão
Kac (tesoureriro), Arlindo Portes (diretor de cursos), Raul Vianna (diretor de publicações) e Ricardo Lima de Almeida Neves
(diretor de biblioteca). 
O Conselho Consultivo da entidade é composto por Aderbal de Albuquerque Alves, Celso Marra Pereira, Morizot Leite
Filho, Luiz Carlos Portes, Miguel Ângelo Padilha e Oswaldo Moura Brasil. Já o Conselho Fiscal tem como efetivos Paiva
Gonçalves Neto, Gilberto dos Passos e Giovanni Colombini e como suplentes Mário Nagao, Octávio Moura Brasil e Roberli
Bichara Pinto.

A posse da nova diretoria. Na mesa, Aderbal de Albuquerque Alves Júnior, Miguel Hage Amaro, Luiz
Carlos Portes, Mário Motta, Luís Fernando Soares Moraes (presidente do Cremerj) e Fernando Trindade

Seis oftalmologistas do Distrito Federal foram empossados como
conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-
DF), em 11 de dezembro: Alan Antunes Pinto, Antônio Carvalho da Silva,
Denise Prado de Alvarenga, José da Silva Rodrigues de Oliveira, Procópio
Miguel dos Santos e Rogério Nóbrega Rodrigues Pereira.
O grupo pretende dinamizar a ação do conselho contra o exercício ilegal da
medicina oftlamológica no Distrito Federal e conscientizar os médicos e
leigos sobre o perigo da optometria para a saúde ocular da população.



A ação do Ministério Público Estadual
do Rio de Janeiro levou as operadoras
de saúde a estabelecer valores
mínimos para ressarcimento de lentes
intra-oculares aos respectivos bene-
ficiários, dando liberdade aos mé-
dicos e pacientes decidir a melhor
indicação. Esta ação do MPE levou
em consideração parecer emitido pelo
CBO em conjunto com a Sociedade
Brasileira de Oftalmologia (SBO), a
Federação das Cooperativas de Ser-
viços Administrativos em Oftalmo-
logia (FeCOOESO) e a Sociedade Bra-
sileira de Catarata e Implantes Intra-

Oculares (SBCII).
De acordo com Nelson Louzada,
coordenador da Comissão de Hono-
rários Médicos do CBO e da SBO e
diretor da FeCOOESO, a medida é
bastante positiva na medida em que
resguarda o direito das operadoras
determinarem o teto máximo para
custeio das LIO’s e, ao mesmo tempo,
permite que médicos e pacientes
decidam qual a melhor solução para
cada caso.
A UNIMED-Rio estabeleceu o valor de
R$ 700,00; as seguradoras R$ 600,00;
as empresas de medicina de grupo

(Amil, Golden Cross, Medial Saúde),
R$ 375,00; Cassi, R$ 534,00; a
Petrobrás o equivalente a US$ 300
etc.
Citando recente artigo publicado no
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZE-
RO, de autoria de Élcio Luiz Bona-
migo, Conselheiro do CRM de Santa
Catarina, Nelson Louzada afirma que
“não constitui obtenção de vantagem
por parte do médico a cobrança dos
custos diretos e indiretos da ad-
ministração de medicamentos, adap-
tação de órteses e próteses utilizadas
no ato médico”. 

80

O terceiro Curso de Gerenciamento em Saúde
Ocular Comunitária do Paraguai foi realizado de 30
de outubro a 07 de novembro de 2008 em
Assunção. O evento foi promovido pela Fundación
Vision e foi coordenado por Nydia Silva, Cristina
Caballero e pelo médico Fernando Yaacov Peña,
com o apoio do médico Van Lansingh. O curso vem
sendo realizado desde 2006 com o apoio das
organizações internacionais Christian Blind
Mission (CBM), International Centre for Eye Health
(ICEH), ORBIS International, International Agency
for Prevention of Blindness (IAPB), Sight Savers
International e do programa Visão 2020 da
Organização Mundial da Saúde (OMS).
O curso teve a participação de 19 conferencistas
do Brasil, EUA, México, El Salvador, Nicarágua,
Guatemala, Porto Rico, Colombia, Perú, Bolívia,
Chile, Paraguai, Argentina, Suíça, Grã-Bretanha,
África do Sul e Índia.
Houve troca de experiências sobre os princípios
utilizados para gerenciar projetos de saúde ocular
comunitária, orientados para a prevenção da
cegueira com participação ativa da comunidade,
de acordo com os princípios defendidos pela OMS. 

Envelhecimento ocular
É o tema da palestra que Rubens
Belfort Júnior proferirá em 14 de maio
na Academia Nacional de Medicina
(Rio de Janeiro) dentro das pro-
gramações da Conferência Conjunta
promovida pela Academia Nacional
de Medicina e pela Académie
Nationale de Médicine da França.
A programação prevê também as
comunicações de Charles Joël Men-
kès e Pierre Godeau sobre “Um mal do
século difícil de classificar e tratar: a
fibromialgia”, de Jean Dubousset so-
bre “Aparelho locomotor e envelhe-
cimento” e do brasileiro Ivo Pitanguy
sobre “O corpo e o tempo”.
Maiores informações sobre a pro-
gramação podem ser obtidas na
Academia Nacional de Medicina, pelo
telefone (21) 2524-2164.

Rubens Belfort Junior
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O 14º Congresso Brasileiro Multi-
disciplinar e Multiprofissional em
Diabetes será realizado de 24 a 26 de
julho em São Paulo. O evento é
promovido pela Associação Nacional
de Assistência ao Diabético, com o
apoio da Federação Nacional das
Associações e Entidades de Diabetes
(FENAD) e da International Diabetes
Federation (IDF).
No congresso haverá palestras multi-
disciplinares para médicos oftlamolo-

gistas, endocrinologistas, cardiolo-
gistas, clínicos e outros envolvidos
nas complicações decorrentes do
Diabetes e também para multipro-
fissionais com formação universitária
tais como enfermeiros, dentistas,
psicólogos, nutricionistas, farmacêu-
ticos, biomédicos, educadores de
saúde, professores de atividade físi-
ca, e outros, proporcionando atuali-
zação, reciclagem e orientação a
todos os profissionais que de forma

direta ou indireta militam ou estejam
envolvidos com a doença.
O congresso conta com apresentação
de temas livres feitos pelos espe-
cialistas das várias áreas.

Maiores informações podem ser
obtidas no site

http://www.anad.org.br/html/cong_2
009_oqueeocongresso.html

O oftalmologista paraibano Astênio César Fernandes lançou
dois livros: Memorial da Palavra” e “Âkâsha”. O primeiro deles

reúne discursos, crônicas e apresentações de livros e o
segundo é somente de poemas.

No volume “Memorial da Palavra”, o autor reproduziu vários
discursos que proferiu na vida, começando com o que fez na
solenidade de  colação de grau da Universidade Federal da

Paraíba, em 1975, crônicas que publicou em jornais do Estado e
apresentações de livros que escreveu. No volume Âkâsha

(memória sutil, em sânscrito), Fernandes reuniu as poesias que
compôs durante a vida. 

As obras foram editadas pela Editora Unipê. Pedidos e maiores
informações, através do e-mail asteniocesar@hotmail.com 

As diretorias do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia (SBO) e da Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos
em Oftalmologia (FeCOOESO), enviaram em 10 de fevereiro uma comunicação oficial à
direção da Sul América Saúde informado que, caso venham receber alguma cópia de
autorização para cirurgia de catarata ou outra cirurgia oftlamológica de porte igual ou acima
de 4 em regime de consultório ou ambulatório, enviarão denúncia ao Ministério Público
Federal e à Agência Nacional de Saúde, bem como denunciarão o médico que aceitou tais
condições no respectivo. A Comunicação foi enviada ao superintendente geral da empresa,
Marcos Otávio.
De acordo com a manifestação das entidades representativas da Oftalmologia, as cirurgias
intra-oculares precisam ser realizadas em ambiente cirúrgico, adequado à legislação em
vigor emanda da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Conselho Federal de Medicina(CFM). Apesar de várias
reuniões realizadas entre representantes das entidades oftalmológicas e da Sul América, a
empresa ainda encaminha guias para cirurgia de catarta com autorização para sua realização
em consultório ou ambulatório.
Cópias do documento foram enviadas ao Mininstério da Saúde, à ANS, à ANVISA e ao CFM.



retinopatia em portadores de anemia falciforme do
genótipo SC, referidos pelo HEMOPE - Juliana de Lima
Cabral;

Prêmio Incentivo à Inovação: Efeito terapêutico do cross-
linking corneano na ceratopatia bolhosa sintomática -
Diego Nery Benevides Gadelha;

Prêmio Incentivo à Superação: Achados oftalmológicos
em porta-dores de hipertenção arterial pul-monar
fazendo uso de altas doses de sildenafil - Ana Raquel de
Almeida Holanda; 

Prêmio Incentivo ao Desafio: Experiência com projeto,
carac-terísticas clinicas e oftalmológicas de indivíduos
com necessidades espe-ciais institucionalizados em
Recife-PE -Priscila de Almeida; 

Prêmio Jovem Pesquisador: Doença de Tay Sachs: Relato
de Caso - Bruna Ventura. 

Prêmio Incentivo à pesquisa Clínica: Resultados visuais
de cirurgia de catarata realizadas em unidades
oftalmológica móvel em Pernambuco - Bernardo Menelau
Cavalcanti;

Prêmio Pesquisa Epidemiológica: Perfil psicossocial,
antropometrico e oftalmológico de crianças insti-
tucionalizadas em Recife (PE) - Luciana Portela Rabello; 

Prêmio Incentivo à Pesquisa Básica: Características dos
atendimentos de pacientes com nível socio-econômico
distinto em duas unidades oftalmológicas de emergência
de referencia - Vasco Bravo Filho;

Prêmio Prevenção a Cegueira: Impacto do tratamento de
tracoma em crianças e familiares de uma escola pública
do município de Barbalha – CE - Clarice Callou;

Prêmio Incentivo a Ciência: Camada de fibras nervosas
em portadores de esquistosomose mansônica na forma
hepato-esplênica: Análise por Tomografia de Coerência
Óptica - Ana Lúcia Maciel;

Prêmio Incentivo à Cultura: Impacto Visual causado pela

A solenidade de formatura dos alunos do XX Curso de Especialização e XIV turma de Fellow em Oftalmologia da Fundação
Altino Ventura (FAV) foi realizada em 30 de janeiro. Contou com a participação de mais de 450 convidados, entre médicos,
familiares voluntários e pacientes da FAV, além de parceiros e autoridades, entre os quais o presidente do CBO, Hamilton
Moreira; da diretora do Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Maria Cristina
Nishiwaki Dantas; do secretario da Associação Panamericana de Oftalmologia e professor do Departamento de
Oftalmologia da Santa Casa, Paulo Elisas Corrêa Dantas. A Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco esteve
representada por Vasco Bravo; a diretoria da Fundação Altino Ventura por Marcelo e Liana Ventura, Ronald e Elaní
Cavalcanti, e a madrinha da Fundação, a cantora gospel Assíria Nasci-mento. 
Na solenidade, Hamilton Moreira falou sobre a importância do trabalho ético e de excelência da Fundação Altino Ventura
no ensino da Oftalmologia do País. Enalteceu sua história de responsabilidade social trilhada ao longo de seus 22 anos
de existência na luta junto as autoridades para a implantação de seus projetos em prol das pessoas menos favorecidas,
que já somam mais de 4,5 milhões de pacientes. 
Durante a cerimônia, foram premiados os trabalhos científicos apresentados no XII Encontro Científico dos alunos do
curso de especialização e fellow da FAV, coordenados por Carlos Teixeira Brandt:

FORMATURA E PREMIAÇÃO

Esquerda: Formatura da XX turma de
Especialização, e da XIV turma de Fellows da
Fundação Altino Ventura: Ronald e Elani
Cavalcanti, Paulo Elias Corrêa Dantas e
Maria Cristina Nishiwaki Dantas, Hamilton
Moreira e Marcelo e Liana Ventura

Direita: XII Encontro Cientifico dos alunos
dos Cursos de Especialização e Fellow em
Oftalmologia da Fundação Altino Ventura
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Revista O Médico&Você
Em outubro de 2008, a Associação Médica Brasileira lançou a revista O Médico
& Você. A idéia desse lançamento surgiu do entendimento que uma das missões
da entidade é informar a população sobre saúde de forma criteriosa e baseada
em evidências científicas. Além disso, ser um contraponto a várias publicações
relacionadas ao assunto que não exploram a temática em profundidade. 
O sonho da AMB de produzir um periódico voltado para o público leigo é antigo.
Para dar continuidade a esse projeto, a associação procurou uma agência com
conhecimento de mercado e capacidade de atender a proposta da entidade para
a revista. O objetivo foi desenvolver um veículo de comunicação que explorasse
as pautas de saúde de forma abrangente e que não fosse cansativo. Desse
posicionamento nasceu também o desejo de criar um conceito de diagramação
que facilitasse a leitura. 
Inicialmente, a programação é lançar um exemplar a cada três meses. Alguns
assuntos de saúde pública terão um espaço fixo, porém um tema ficará em
destaque a cada edição. 
Será desenvolvido ainda um portal para atualizar e acrescentar informações aos
assuntos discutidos. O espaço também é uma forma de ampliar o acesso à
publicação.
A primeira edição foi lançada com tiragem de 500 mil exemplares. O objetivo
inicial é distribuir, pelo menos, um exemplar para cada médico brasileiro, que
são convidados a repassá-la para seus pacientes. A expectativa é atingir, em
breve, 20 milhões de leitores. 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) informa que o documento da nova Cédula de Identidade Médica não deve ser
plastificado para não comprometer a imagem latente, um dos itens de segurança de suma importância deste documento.
A orientação dada pelo CFM obedece às instruções fornecidas pela Casa da Moeda do Brasil.A nova Cédula de Identidade
dos Médicos tem uma série de elementos de segurança para dificultar a falsificação::1) Imagem latente - presente nos
dois espelhos da cédula, a sigla CFM é visível observando-se o documento inclinado e sob uma fonte de luz; 2) Microletras
em negativo - a tarja vertical é ladeada pelo texto Conselho Federal de Medicina e as tarjas horizontais possuem o texto
Identidade de Médico, ambas impressas em calcografia; 3) Impressão em tinta invisível luminescente - as Armas da
República e a palavra Autêntico surgem repetidas sobre o documento, sob luz ultravioleta; 4) Microletras em positivo - na
área da fotografia, em impressão off-set cinza, observa-se o texto Conselho Federal de Medicina, em linhas ondulares; 5)
Fundo numismático - o fundo numismático apresenta as Armas da República e a sigla CFM.

A diretoria da Sociedade Paraibana de Oftalmologia gestão 2009 é integrada
por George Luiz Soares de Oliveira (presidente), Francisco Petrucci de Oliveira
Palitot (vice-presidente), Raimundo de Oliveira Júnior  (tesoureiro) e Cristiano
Viana de Oliveira (secretário). A entidade inaugurou recentemente seu site na
internet (www.spopb.com.br) e está planejando a realização de várias
jornadas para a educação continuada dos médicos oftalmologistas daquele
Estado.

CFM alerta aos médicos para que não plastifiquem carteira de identidade profissional 




