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Rubens Belfort Junior, Cristina
Muccioli e Miguel Burnier, na festa 
de encerramento do Simpósio do IPB

!
O Simpósio anual do Instituto Penido
Burnier começou em 1º de Junho, data
oficial de sua fundação, com a reali-
zação de missa de Ação de Graças,
celebrada na Capela do Hospital. Em
seguida, houve a transmissão dos
cargos da Diretoria da Associação
Médica do IPB e uma palestra de
Geraldo Vicente de Almeida, ex-
presidente dao CBO e atual diretor do
Serviço de Glaucoma da Santa Casa
de São Paulo, sobre a história do
glaucoma. As comemorações dos 89

anos de existência do instituto deram
o tom das atividades do simpósio.
Nos dias seguintes, foi realizada a
parte científica do Simpósio IPB 2009,
que reuniu centenas de ex-alunos,
preceptores, atuais alunos do institu-
to, além de oftalmologistas de outras
instituições, numa programação cien-
tífica que envolveu apresentações e
debates sobre vários aspectos da
especialidade. A festa de encerra-
mento do simpósio foi realizada no
Royal Palm Plaza •

Instituto Penido Burnier comemora 89 anos de existência

Novo Professor Titular 
de Oftalmologia na USP

Remo Susanna Júnior venceu o concurso para Pro-
fessor Titular de Oftalmologia da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (USP), ocorrido
em 29 e 30 de julho. Sua prova Pública de Arguição
teve como tema Glaucoma Primário de Ângulo Aberto.
A Banca Examinadora do Concurso foi formada por
Riuitiro Yamane (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro-UERJ), Roberto Lorens Marback (Universi-
dade Federal da Bahia-UFBA), Giovanni Guido Cerri
(Faculdade de Medicina-USP), Ricardo Ferreira
Bento (Faculdade de Medicina-USP) e Renato Luiz
Nahoum Curi (Universidade Federal Fluminense-
UFF). Também prestaram o mesmo concurso os pro-
fessores Mário Luiz Ribeiro Monteiro (USP) e Mi-
chel Eid Farah Neto (UNIFESP).
Renomado especialista em glaucoma, Remo Su-
sanna Júnior é Professor Associado e Chefe do Ser-
viço de Glaucoma do Hospital das Clínicas Uni-
versidade de São Paulo. Foi presidente da Asso-
ciação Mundial de Glaucoma (World Glaucoma
Association), presidente e fundador da Sociedade
Latino Americana de Glaucoma (SLAG), presidente
da Sociedade Pan Americana de Glaucoma, diretor
executivo e fundador da Sociedade Internacional de

Pesquisas em Glaucoma  (Glaucoma Research Society)
e conselheiro internacional da Associação para
Pesquisas em Oftalmologia  da ARVO.
Inventou e detém as patentes do implante de Su-
sanna para glaucoma e o implante sub coroidal pa-
ra glaucoma.
É revisor das seguintes publicações oftalmológicas:
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, Journal Drugs
& Age, Acta Ophthalmologica International Glau-
coma Review, Archives of Ophthalmology, Ophthal-
mology Journal, American Journal of Ophthalmo-
logy, Clinics journal, Current Opinion in Ophthalmo-
logy, Journal of Pharmacology and therapeutics e
Revista Brasileira de Oftalmologia.
Tem 180 trabalhos publicados no Brasil e 76 no
exterior. É autor de onze livros, vários com edições
em castelhano, inglês e mandarin, de 37 capítulos
de livros no Brasil 
e 38 em outros países, 
proferiu 471 palestras 
no País e 237 
no exterior •
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Mesa diretora da solenidade de abertura

Alberto Beltrame homenageado pelo
presidente da SBO, Mário Motta

A Sociedade Brasileira de Oftalmo-
logia (SBO) promoveu de 9 a 11 de
julho, no Centro de Convenções do
Windsor Barra Hotel, no Rio de Ja-
neiro (RJ), seu V Congresso Nacional,
que reuniu 1.043 participantes. A
cerimônia de abertura contou com a
presença do Secretário de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde, Al-
berto Beltrame, que representou o Mi-
nistro José Gomes Temporão, além
dos vice-presidentes regionais Fer-
nando Trindade (MG), Miguel Hage
Amaro (PA) e Roberto Marback (BA). O
CBO foi representado por Paulo Au-
gusto de Arruda Mello.
No último dia do evento, foi assinada
a parceria da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia com a Sociedade Bra-
sileira de Catarata e Implantes Intra-
oculares (SBCII) e a Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Refrativa (SBCR)
permitindo que os associados das
duas entidades publiquem artigos
científicos na Revista Brasileira de
Oftalmologia (RBO).
O V Congresso Nacional da SBO ho-
menageou o Ministério da Saúde por
sua política de saúde ocular e a Es-
silor, que este ano comemora 50 anos
da invenção das lentes multifocais.
Na sessão de abertura do V Con-
gresso também foi feita a entrega do
37° Prêmio Varilux •

Mais de 1.140 congressistas prestigiaram a
34ª edição do Congresso da Associação
Paranaense de Oftalmologia (APO). Realizado
no “Estação Embratel Convention Center”, o
Congresso deixou como marcas o resgate da
valorização do médico do Paraná na grade da
programação científica do evento e a
criação do Fórum dos Residentes, para
promover temas científicos específicos e aproximar os serviços de ensino da
especialidade. 
Durante o 34º Congresso da APO foram homenageados três expoentes da
Oftalmologia brasileira: os professores Paulo Augusto de Arruda Mello,
Carlos Augusto Moreira Júnior e Jacó Lavinsky.
Durante o evento foi realizado o encontro do Conselho de Diretrizes e Gestão
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (veja matéria na página 12)•

Uma das atividades do congresso da APO

Liana e Marcelo Ventura, Lawrence Chong 
e Telma Florêncio

O Juiz Paulo César Almeida Ribeiro, de Jequié (BA), concedeu liminar em
benefício do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia na Ação Civil

Pública que a entidade médica move contra as empresas Ótica Popular e
Laboratório Solo, exigindo que se abstenham de realizar consultas e exames

de refração, testes de visão e prescrição de lentes corretivas.
Além de proibir que os estabelecimentos ópticos de realizarem atos médicos

enquanto o processo judicial está em andamento, o Juiz estabeleceu uma
multa diária em caso de descumprimento da decisão judicial.

Em sua manifestação, o Juiz afirmou que “em que pese a situação de início
de processo, restou demonstrado a plausibilidade do direito invocado, visto

as vedações legais constantes dos decretos 20.931/32 e 24.492/34 quanto à
realização por optometristas de exames de refração, testes de visão e

prescrição de lentes corretivas, atos considerados privativos dos médicos
oftalmologistas.”

A decisão da Justiça de Jequié foi divulgada em 26 de maio •

Em 23 e 24 de julho, a Fundação Altino
Ventura (FAV) promoveu Curso de

Educação Continuada em Retina e
Imagens com a participação de Lawrence

P. Chong, professor da Universidade de
Califórnia (EUA). Durante o curso foram

realizadas várias palestras teóricas e
práticas e houve intensa discussão de

casos clínicos •
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Em 08 e 09 de maio, foi realizada em
Maceió a I Jornada Alagoana de
Oftalmologia, promovida pela Socie-
dade Alagoana de Oftalmologia e a
Cooperativa Estadual de Serviços
Administrativos em Oftalmologia de
Alagoas-COOESO-AL. O evento contou
com a participação de aproximada-
mente cem médicos oftalmologistas
do Estado e entre os palestrantes
esteve o ex-presidente e coordenador

Durante a jornada foram debatidos te-
mas científicos, como retinopatia dia-
bética e catarata, bem como aqueles
ligados ao exercício profissional do
médico oftalmologista e à defesa da
saúde ocular, como cooperativismo,
aspectos jurídicos relevantes da ati-
vidade médica, ética médica, entre ou-
tros. Durante a jornada foi prestada
homenagem ao deputado federal Car-
los Alberto Canuto (PMDB/AL) •

Esta declaração foi feita pelo oftal-
mologista André Born Muniz, que em
01 de julho participou de uma reunião
com deputados integrantes da Comis-
são de Saúde da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Alagoas. Nesta reu-
nião, os médicos oftalmologistas ala-
goanos fizeram uma exposição sobre a
legislação em vigor no País e sobre os
perigos provocados pelo atendimento
feito por pessoas sem formação mé-
dica ligados ao comércio óptico.
De acordo com informações forneci-
das pelos oftalmologistas alagoanos,

“Estamos preocupados com a saúde da população. 
Está sendo constante o registro de pessoas com receituários

prescritos por optometristas. Recentemente, recebi um senhor 
que perdeu a visão devido ao glaucoma e foi atendido por 

um desses técnicos. É um problema muito sério”.

a maioria dos casos ocorre na peri-
feria de Maceió e nas cidades do
interior. Segundo Muniz, existem três
processos em tramitação, com o ob-
jetivo de punir o exercício ilegal da
medicina feito por optometristas.
Os deputados Judson Cabral (PT),
Alberto Sextafeira (PSB) e Fernando
Gaia Duarte (PMN) comprometeram-
se em apresentar projeto de lei para
coibir a irregularidade, atribuindo à
Vigilância Sanitária do Estado poderes
para coibir a prática da optometria por
profissionais sem formação médica •

Em 17 de julho foi realizada a
assembléia extraordinária para

eleição da nova diretoria da
Sociedade Paraibana de Oftalmologia
(SPO), na qual George Luiz Soares de

Oliveira foi reeleito para mais um
mandato como presidente. Terá como

colegas e gestão Raimundo de
Oliveira Júnior (vice-presidente),

Vallério Câmara de Sousa Paiva (1º
secretário) e Antônio de Pádua

Silveira (tesoureiro) •
Os contatos com a SPO podem ser

feitos através do e-mail
presidente@spopb.com.br ou a partir

da home page www.spopb.com.br

George Luiz Soares de Oliveira, Vallério
Câmara de Sousa Paiva, Antônio de Pádua

Silveira e Raimundo de Oliveira Júnior

Nelson Louzada e Marcos Ávila Grupo de participantes da Jornada

Na tarde de 14 de julho, a Clínica Wajnberg Ltda., localizada no bairro do Méier, no Rio de Janeiro (RJ), foi
assaltada. Os bandidos levaram um tonômetro automático Topcon, modelo CT 20, nº série CA 0226 e um
autorrefrator Topcon, modelo KR 3000, nº série KAD 145. Qualquer informação pode ser transmitida pelo
telefone (21) 2501-2552 •!

do Conselho de Diretrizes e Gestão do
CBO,  Marcos Ávila, o oftalmologista
brasiliense especialista em catarata,
Leonardo Akaishi, o presidente da Fede-
ração das Cooperativas Estaduais de
Serviços Administrativos (FeCOOESO),
Paulo César Fontes e o presidente da
COOESO-RJ, Nelson Louzada, entre
outros.
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O projeto em questão: 
“a) avança sobre a atribuição privativa
de médicos na esfera diagnóstica e de
prescrição de tratamentos; b) depõe
contra o salutar princípio da manu-
tenção de regramento específico para
cada categoria profissional, ao mistu-
rar atribuições e atentar contra o es-
pírito de um trabalho de assistência à
saúde de natureza multiprofissional; c)
tumultua a execução de um processo
assistencial, adequadamente organi-
zado e coordenado, onde cada profis-
são ou profissional melhor exercite
seu potencial, além de sua compe-
tência legal e técnica, em favor dos in-
teresses da população; d) contra-
põem-se ao modelo adotado e testado
no Brasil, ao longo de muito tempo,
que vêm apresentando resultados
visíveis mesmo no campo da saúde
oftalmológica, tanto pública como
privada, de pacientes de todos os es-
tratos sociais e de segmentos popula-
cionais com necessidades prioritárias
de atendimento; e e) mostra-se inca-
paz de resolver, a curto e médio, e

talvez também a longo prazo os gar-
galos de distribuição do atendimento,
geradores de insuficiências localiza-
das de médicos oftalmologistas e de
outras especialidades, em determina-
dos Estados ou Regiões do País, que
só poderão ser progressivamente re-
vertidas por ações bem calibradas,
com esse objetivo, o que extrapola o
escopo da presente manifestação.
A esses argumentos é acrescentada a
posição da Câmara de Regulação do
Trabalho em Saúde do Ministério da
Saúde, que é contrária a criação desta
profissão em nível superior, entenden-
do que os Oftalmologistas são os que
possuem a competência para atuar
nessa área com a autonomia técnica
necessária.”
Esta foi a conclusão apresentada pelo
deputado Geraldo Resende (PMDB/MS),
em 06 de junho, em seu relatório
sobre o Projeto de Lei 1.791 de 2007
que dispõe sobre a regulamentação da
profissão de optometrista. O relatório
foi apresentado na Comissão de Se-
guridade Social e Família (CSSF) da

Câmara dos Deputados e poste-
riormente devolvido ao relator para
novas considerações. 
O Projeto de Lei 1.791/07 foi apresen-
tado pela deputada Maria do Rosário
(PT/RS) e pretende regulamentar a
profissão de optometrista, abrindo o
exame de refração para profissionais
sem formação médica e ligados ao co-
mércio óptico. Em dezembro de 2008,
o então relator deputado Rafael Guer-
ra (PSDB/MG), na mesma CSSF, apre-
sentou relatório pela sua rejeição. Em
seguida, foi retirado de pauta a pedido
dos deputados Arnaldo Faria de Sá
(PTB/SP) e Nazareno Fonteneles (PT/
PI) e foi designado novo relator, o de-
putado Geraldo Resende •
Para verificar as ações que envolvem
o projeto e a marcha de sua tramita-
ção, consulte o site: 

http://www2.camara.gov.br/proposic
oes/loadFrame.html?link=http://www.
camara.gov.br/internet/sileg/prop_list
a.asp?fMode=1&btnPesquisar=OK&A
no=2007&Numero=1791&sigla=PL

Relator rejeita projeto de regulamentação da optometria 
em comissão da Câmara dos Deputados

O IV Congresso da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal (SBVSN) ocorreu em 11 e 12 de julho no Hotel Pirâmide Natal Resort &
Convention, em Natal (RN).O evento foi presidido por Helder Alves da Costa Filho (SBVSN) e por Alexandre Henrique Gomes Bezerra
(Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Norte). Aglutinou oftalmologistas e demais profissionais da área da saúde e da
educação envolvidos em ampla discussão sobre os principais avanços na área da reabilitação da pessoa com deficiência visual
irreversível. Contou com a participação de George Challe (França) e Victor Paris (Argentina), que apresentaram um panorama dos
serviços de reabilitação e modelos existentes em seus respectivos países.
O presidente do CBO, Hamilton Moreira, recebeu homenagem pelas ações realizadas para a prevenção da cegueira e para a promoção
da inclusão social da pessoa com deficiência visual. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão também foi homenageado pelo
constante apoio e incentivo para o desenvolvimento de serviços de reabilitação da pessoa com baixa visão e cegueira. Também foram
homenageados Izabel Maria Madeira Loureiro Maior (da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência), David
Farias Costa (Presidente da Confederação Brasileira de Desportos para Cegos), José Anchieta Ferreira Silva
(professor do Rio Grande do Norte) e Manoel Teixeira de Araujo (professor  do Rio Grande do Norte).

A programação científica foi coordenada por Marcos Wilson Sampaio Maria
Aparecida Onuki Haddad e um dos destaques foi a apresentação de Erika
Pisaneschi, da Área de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do
Ministério da Saúde, sobre as ações do Governo Federal voltadas para a
reabilitação visual•

CONGRESSO DA SBVSN

Diploma homenageando o presidente do CBO Presença no evento
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