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Walbert de Paula e Souza, oftalmologista de Porto
União, é o novo presidente da Sociedade
Catarinense de Oftalmologia (SCO), eleito para o
biênio 2009/10. A nova diretoria da entidade
também é formada por:
Ernani Luiz Garcia (vice-presidente), Márcia Mitiko
Ghinosa (secretária geral), Joran Seiko Aguni
(secretário adjunto), Ademar Valsechi (tesoureiro),
Maria Ângela Rubini (diretora social), João Luiz
Lobo Ferreira (diretor científico), Élcio Luiz
Bonamigo (diretor de assuntos profissionais e
Eulina Tokkiko Shinzato R. Cunha (diretora adjunta
de assuntos profissionais). 
A Comissão Científica da SCO tem como
integrantes Vinícius Coral Ghanem e Sandra Maria
Mansur Botelho.
Os vice-presidentes regionais da SCO são: Ramon
Coral Ghanem (região Norte), Roberto Von Hertwig
(Vale do Itajaí), Ademar Valsechi (Capital), Ruy
César Esmeraldino Orlandi e Anilton Antonelli
(região Sul), Márcia Mitiko Ghinosa (Planalto
Norte), Maurício Macedo Bertolini (Planalto Sul),
Élcio Luiz Bonamigo (Meio Oeste) e Luciano Sandrin
(Extremo Oeste).
Os contatos com a Sociedade Catarinense de
Oftalmologia podem ser feitos pelos telefones (48)
3231-0300 / ramal 360 ou 3231-0360 (direto), ou
através do site www.sociedadesco.org ou do e-mail
contato@sociedadesco.orga•

Walbert de Paula e Souza
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asA Sociedade Paraibana de Oftalmologia promoveu, em 14 de maio, o
“Encontro Allergan”, no qual Geovana Grisi proferiu a palestra
“Entendendo o Glaucoma”, com a participação de dezenas de
oftalmologistas do Estado. A sociedade também promoveu a
colocação de inúmeros out-doors em pontos estratégicos das cidades
de João Pessoa e Campina Grande com alusões ao Dia Nacional de
Combate ao Glaucoma (26 de maio), com informações sobre a doença.
Por fim, em 30 de maio, a sociedade promoveu o Simpósio de Uveítes,
com palestra de Maria Cristina Martins.
Maiores informações sobre as atividades da Sociedade Paraibana de
Oftalmologia podem ser encontradas no site www.spopb.com.br•

Em 20 de março, em solenidade realizada no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, o oftalmologista
Fernando Cançado Trindade tomou posse na Academia Mineira de Medicina. Fernando Trindade foi saudado pelo
acadêmico Nicomedes Ferrreira Filho e a insígna da Academia foi colocada pelo acadêmico Nassim Calixto, ambos
oftalmologistas. Em seu discurso de agradecimento, o novo academico mineiro ressaltou a grande honra de ser
membro de tradicional e prestigiosa instituição, que já foi presidida pelo Professor Hilton Rocha•

Fernando Cançado Trindade com 
o presidente da AMM, Gilberto

Madeira Peixoto

Em 16 de maio, uma clínica oftalmológica na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) foi arrombada e os ladrões
furtaram o auto-refrator Huvitz MRK 3100-P n° série 3MK8K0305; um tonômetro de aplanação Optilasa, uma
lâmpada de fenda de três aumentos que é comercializada pela Xenônio e um laptop marca Positivo.
Qualquer informação sobre os aparelhos podem ser encaminhadas para o e-mail oftalmopinho@gmail.com•

Em 06 de junho, a representantes da
Sociedade Paraibana de Oftalmologia,

em conjunto com o Hospital
Universitário da UFPB, realizaram

atendimento comunitário para
detecção do glaucoma e mutirão de

conscientização da população sobre a
doença. As atividades foram

realizadas no ginásio de esportes da
universidade. Foram atendidas 253

pessoas e os pacientes que
apresentavam sinais de glaucoma
foram encaminhados para serviço

especializado para melhor avaliação
da doença•

George Luiz Soares de Oliveira (presidente da
Sociedade Paraibana de Oftalmologia), João

Flávio Paiva (superintendente do Hospital
Universitário da UFPB e Marielle de Medeiros

(coordenadora do atendimento)
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O oftalmologista Emyr Francisco
Soares foi condecorado (in
memorian), na pessoa de seu filho
Marcelo Soares, com a Medalha de
Honra da Inconfidência, em 21 de
abril, em Ouro Preto (MG). A Medalha
da Inconfidência, a mais alta
condecoração do Estado de Minas
Gerais, é entregue a cada ano a
personalidades de todo o Brasil. A
solenidade de entrega da medalha foi
presidida pelo próprio governador
Aécio Neves.
Emyr Francisco Soares nasceu em 1°
de outubro de 1933 em Colatina (ES) e
faleceu em 1999, aos 66 anos dos
quais a maioria deles foi dedicada ao
melhoramento das condições da
visão. Filho de Manoel Francisco
Roque e Felicidade Soares, casou-se
com Vânia Maria Pessoa Soares, pai
de quatro filhos Marcelo, Emyr Júnior,
Marcos e Sílvia e avô de quatro netas
Joana, Beatrice, Camilla e Luiza.
Ingressou na Faculdade de Medicina

aos 22 anos, tendo o sido o 17°
colocado entre os mais de 800
candidatos que concorreram ao
vestibular daquele ano na
Universidade Federal de Minas
Gerais. Formou-se em 1960 e
especializou-se em Oftalmologia na
própria UFMG em curso ministrado
pelo professor Hilton Rocha. Sempre
exercendo atividades acadêmicas, foi
monitor e professor de cadeiras
relacionadas ao curso de Medicina,
pós-graduação e residência médica.
Oa todo, foram mais de 35 anos
dedicados ao ensino da
especialidade.
Em 1972 criou a Walmar Indútrias
Óticas que depois passou a se chamar
Mediphacos, empresa pioneira na
fabricação de lentes de contato na
América Latina e a primeira do
Hemisfério Sul a fabricar lentes intra-
oculares para a cirurgia de catarata,
hoje presente em todos os
continentes.

Em 1979, foi um dos fundadores do
Instituto Hilton Rocha e da Fundação
Hilton Rocha, centros de referência
mundial em pesquisas e tratamentos
dos problemas de visão. Foi
integrante da Academia Mineira de
Medicina. Especialista em retina foi
um dos pioneiros na adaptação de
lentes de contato no Brasil.
De acordo com sua filha Sílvia, “foi,
acima de tudo, um homem de visão a
frente do seu tempo... visão esta que
contribuiu e contribui para a melhoria
da visão de muitos de nós aqui
presentes.”•

De 30 de maio a 03 de junho, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da
Saúde promoveu a Capacitação Nacional de Médicos Oftalmologistas para Referência em
Tracoma. 
O evento contou com a participação de profissionais do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São

Paulo, Rondônia e Sergipe. Foi coordenado por Maria de Fátima Lopes, da Coordenação de Doenças Transmitidas por
Vetores (CDTV) da SVS e teve como objetivo subsidiar a implantação de atividades que eliminem o tracoma como causa
da cegueira no País.
Além das atividades de vigilância epidemiológica e controle do tracoma, foram discutidas a
Política Nacional de Oftalmologia, o Projeto Olhar Brasil e medidas de Prevenção de
Cegueira por Hanseníase. A atividade contou com o apoio do CBO de Brasília, coordenado
por Marcos Ávila, e da Sociedade Centro-Oeste de Oftalmologia, presidida por Procópio
Miguel dos Santos•

Marcelo Soares com a medalha em
homenagem a seu pai

Uma das atividades da capacitação

Participantes das atividades 

!
O ex-presidente e integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão
(CDG) do CBO, Francisco Arthur Mais faleceu em 12 de junho.
Formado em 1944 pela Universidade Federal do Paraná, teve toda
sua vida profissional ligada ao Instituto Penido Burnier, de Campinas
(SP). Em 1971 assumiu a presidência do CBO em consequência da
morte de João Penido Burnier, então presidente da entidade •
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José Augusto Alves Ottaiano em 
seu discurso de posse

O médico oftalmologista José
Augusto Alves Ottaiano assumiu
o cargo de diretor geral da
Faculdade de Medicina de
Marília (FANEMA) em solenidade
realizada em 14 de maio e que
contou com a participação do
secretário estadual da Saúde,
Luiz Roberto Barradas Barata.
José Augusto Alves Ottaiano
ressaltou que pretende dar
sequência ao trabalho que já vem
sendo realizado. “Se somarmos
funcionários, docentes, residen-
tes, alunos e voluntários somos
mais de três mil pessoas. Espero
que Deus me ajude nesta
jornada. Temos alguns anseios
nas áreas de pós-graduação e de
assistência. Queremos fazer com
que a nossa Instituição seja
completa”.
Segundo Ottaiano, mais im-
portante que formar o médico e o
enfermeiro é humanizar as ações.
“Teremos um investimento de R$
12 milhões do governo estadual
no Hospital de Reabilitação da
Rede Lucy Montoro que será
construído. Além disso, tivemos
melhorias na nossa Oncoclínica,
com a aquisição de aparelhos
modernos e muitos outros em-
penhos”, lembrou.
Ottaino e o vice-diretor, Paulo
Roberto Teixeira Michelone,
foram eleitos com 67,87% dos
votos da comunidade interna da
Famema•

A médica oftalmologista Karolinne
Maia Rocha, da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), foi à
vencedora do Prêmio Capes
de Teses de 2008, com o
trabalho Aberrações Ópticas
em Olhos Pseudofácicos e
com Catarata. A tese teve
a orientação de Walton
Nosé.
A solenidade de premiação está
prevista para 10 de julho de 2009, em
Brasília, onde também serão come-

morados os 58 anos da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (CAPES).
O Prêmio Capes de Teses e o
Grande Prêmio Capes de Tese
foram instituídos em 2005 com o
objetivo de outorgar distinção às

melhores teses de
doutorado defendidas e
aprovadas nos cursos

reconhecidos pelo Ministério da
Educação (MEC), considerando os
quesitos originalidade e qualidade•

Karolinne Maia Rocha

Em comemoração ao Dia Nacional de
Combate ao Glaucoma, a Associação
Brasileira dos Amigos, Familiares e
Portadores de Glaucoma (ABRAG)
realizou uma série de eventos durante
a semana que abarcou a data, 26 de
maio.
Durante o XIII Simpósio da Sociedade
Brasileira de Glaucoma, realizado de
21 a 23 de maio em São Paulo, foi
montado o Espaço Como Ver,
coordenado pela psicóloga Carla
Ferracina, em parceria com a
Sociedade Brasileira de Glaucoma
(SBG) e Fundação Dorina Nowill, one
o visitante teve oportunidade de
participar de atividades de
sensibilização sensorial, com
conhecimento de técnicas básicas de
orientação e mobilidade. 
Em 25 de maio, foi organizado no vão
livre do Museu de Arte de São Paulo
(MASP) a atividade “Fale com o

Doutor”, para conscientizar a
população e esclarecer dúvidas sobre
a doença. No dia seguinte, o
presidente científico da ABRAG,
Paulo Augusto de Arruda Mello,
proferiu palestras na Câmara
Municipal de São Paulo e no Tribunal
de Justiça de São Paulo. Em 28 de
maio, o posto de orientação médica
“Fale com o Doutor” foi transferida
para o Parque Ibirapuera, um dos mais
movimentados da cidade e no dia
seguinte Paulo Augusto de Arruda
Mello proferiu outra palestra sobre
glaucoma, desta vez na sede da
subprefeitura da Lapa, na região
Oeste de São Paulo.
Em todo o Brasil também foram
realizadas inúmeras atividades de
conscientização da população e
esclarecimentos de dúvidas sobre a
doença, aproveitando o Dia Nacional
de Combate ao Glaucoma•

Paulo Augusto de Arruda Mello em palestra
na Câmara Municipal de São Paulo Uma das palestras da semana
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