
Milton Ruiz Alves e Suzana Matayoshi 
são os novos Professores Associados 

do Departamento de Oftalmologia 
e Otorrinolaringologia da FMUSP

Milton Ruiz Alves e Suzana Matayoshi são os novos Professores Associados  do Departamento de
Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Os dois, que possuíam Livre Docência, foram aprovados em concurso para provimento de dois caros de
Professor Doutor junto ao departamento, realizado em 13 e 16 de outubro nas dependências da própria
faculdade.
O concurso, que teve a participação de quatro candidatos, constou de avaliações feitas a partir de
julgamento e arguição de memorial, prova escrita e prova didática (aula).

Até 15 de janeiro, o Hospital Oftalmológico de Sorocaba está com inscrições aber-
tas para seleção de candidatos a cursos de subespecialização não remunerada para
2010. Poderão se inscrever os médicos portadores do Título de Especialista em
Oftalmologia (CBO/AMB ou da CNRM) para as seguintes disciplinas: córnea (seis
vagas, dois anos); glaucoma (uma vaga, um ano); lentes de contato (uma vaga, um
ano); plástica ocular (uma vaga, dois anos) e retina (duas vagas, três anos).
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3212-7077 ou através do e-
mail ceo@hosbos.com.br
O endereço para correspondência da instituição é Rua Nabeck Shiroma, 210, Jardim
Emília, Sorocaba (SP), CEP 18031-060
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A oftalmologista Karla de Almeida Alexim foi escolhida para ser diretora clínica
do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), um dos maiores da capital federal.
O cargo tem, entre outras, as atribuições zelar pela aplicação do código de ética
médica e o bom relacionamento entre profissionais, colaboradores e pacientes. 
A médica atua no HOB desde 1993, ingressou na organização como residente
após ter se formado pela Faculdade de Medicina de Campos (RJ). Foi em-
possada em 11 de novembro, quando também teve início os mandatos dos pre-
sidentes das seguintes comissões da instituição: Comissão de Ética Médica, o
médico oftalmologista Sérgio Kniggendorf; Comissão Revisão de Prontuários, o
médico Eduardo Rocha; Comissão de Verificação de Óbitos, o médico oftal-
mologista Canrobert Oliveira; e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar,
o médico oftalmologista Leonardo Akaishi.

Em 01 de maio de 2010, um dia antes do início do encontro da ARVO,
a Associação Pan-Americana de Oftalmologia promoverá no Fort
lauderdale Renassaince Hotel o IX Pan-American Research Day, com a
apresentação de palestras de consagrados especialistas e de trabalhos
de jovens pesquisadores de todo o continente. Esse ano, a APAO
patrocinará 16 viagens para jovens oftalmologistas participarem deste
evento. 

Mais informações podem ser obtidas através do e-mail info@paao.org

Novo presidente da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia

Pelo telefone, funcionárias da
Secretaria do Campus de Canoas
(RS) da universidade, onde esse
curso é ministrado, informam que
o vestibular não ocorrerá em
virtude da pouca procura por ele.
A Assessoria de Comunicação
Social da ULBRA, quando
acionada também por telefone,
repete a mesma informação,
acrescentando que foram vários
os cursos da instituição que
tiveram os respectivos
vestibulares suspensos em 2010
e que a instituição fará estudos
para verificar sobre a viabilidade
da continuidade de cada um
deles.
A ULBRA iniciou seu curso de
Tecnologia em Optometria em
1995. Nos últimos anos, a
instituição vem passando por
uma série de dificuldades
econômicas, financeiras e
políticas que provocaram
profundas reformulações
internas. Mesmo assim, seu peso
econômico e social,
principalmente no Rio Grande do
Sul, ainda é considerável.

O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia vem contestando
este curso de todas as formas
jurídicas possíveis desde sua
criação.

Em 2010, a
Universidade Luterana

do Brasil - ULBRA -
não abriu inscrições

para vestibular 
de seu curso de
Tecnologia em

Optometria.

Cristian Luco, do Chile, é o novo presidente Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia, empossado em 27 de outubro,

durante o Encontro Conjunto da Academia Americana 
de Oftalmologia e da Pan-Americana - AAO/ APAO,  

em São Francisco, EUA. 
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Ronald e Elaní Cavalcanti, o vice-governador de
Pernambuco, João Lyra Neto e Liana e Marcelo
Ventura na solenidade de lançamento da Pedra

Fundamental da futura sede da FAV

Em 23 de outubro foi realizada a
solenidade de lançamento da Pedra
Fundamental da futura sede própria
da Fundação Altino Ventura, localiza-
da no bairro da Iputinga, no Recife
(PE). A obra, orçada em R$ 15 milhões,
deve estar concluída em 2012. O ter-
reno de R$ 3,5 milhões, foi adquirido
com recursos próprios e doações de
colaboradores, tem aproximadamente
20 mil metros quadrados.
A solenidade contou com a presença
do vice-governador do Estado de Per-
nambuco, João Lyra Neto, do secre-
tário de Saúde do Município do Re-
cife, Gustavo Couto, além de parcei-
ros, médicos, colaboradores e volun-
tários da Fundação Altino Ventura.
Durante o evento, a instituição reali-
zou um mutirão de atendimentos of-
talmológicos que beneficiou mais de
300 pessoas das comunidades do

Caiara, Detran, Monsenhor Fabrício e
Santa Luzia. 
De acordo com a presidente da FAV,
Liana Ventura, a instituição vai reali-
zar uma campanha em busca de par-
ceiros para contribuirem no financia-
mento da construção do novo prédio.
A fundação já tem como parceiros a
agência de publicidade Italo Bianchi,
que irá produzir as peças publicitárias
da campanha solidária, e Marco Antô-
nio Borsoi, responsável pelo projeto
arquitetônico. 
A FAV trabalha há 23 anos junto à
população de baixa renda e está se-
diada em imóvel alugado. O novo pro-
jeto inclui emergência 24 horas, am-
bulatórios e centro de reabilitação e,
com a nova sede, a fundação prevé a
realização de 70 mil procedimentos
por mês e quatro mil cirurgias, o dobro
dos atendimentos realizados atualmente.

Os interessados podem fazer depó-
sitos na conta 5158-6 do Banco do
Brasil (agência 3434-7) ou ligar para
(81) 3221-3008

1. Ronald e Elaní Cavalcanti, o vice-governador 
de Pernambuco, João Lyra Neto e Liana e 
Marcelo Ventura

2. Direção da FAV: Marcelo e Liana Ventura, 
Elaní e Ronald Cavalcanti

1

2
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Projeto Olhar Brasil
151.474 consultas realizadas

67.632 óculos doados

Dia Mundial do Diabetes 
em Itabuna (BA)

14 de novembro, o Dia Mundial do
Diabetes foi comemorado em Itabuna
(BA) com a realização do 5º Mutirão
do Diabético. A iniciativa contou com
a participação do Hospital de Olhos
Beira-Rio e de inúmeras outras
entidades e empresas da região, além
da prefeitura da cidade. Nos dias
anteriores, os médicos do hospital
realizaram uma grande campanha de
conscientização da população sobre a
doença e sobre suas repercussões na
saúde ocular.
O Hospital de Olhos Beira-Rio atendeu
mais de mil pacientes diabéticos com
a realização de mapeamento de retina
e fotocoagulação a laser em muitos
deles. Todos os pacientes foram
submetidos a exame do pé diabético e
os graves foram encaminhados para
avaliação com equipe de cirurgia
vascular. 
Na praça localizada em frente ao
hospital foi montada a feira de saúde
em diabetes com vários estandes
onde eram realizados exames e
apresentados produtos voltados para
os portadores de diabetes.
O 5º Mutirão Diabético de Itabuna foi
coordenado pelo médico
oftalmologista Rafael E. Andrade,
diretor do Hospital de Olhos Beira Rio.

Rafael Andrade na coordenação do evento

Dados de setembro indicam que já foram
realizadas 151.474 consultas e doados 
67.632 óculos dentro do Projeto Olhar Brasil,
desenvolvido pelos Ministérios da Saúde 
e da Educação.
O Projeto Olhar Brasil tem o objetivo de realizar
consultas oftalmológicas e doar óculos para
alunos matriculados no ensino fundamental 
(1ª a 8ª série) das escolas públicas de todo 
o Brasil e para os adultos matriculados nos
cursos de Alfabetização do Programa Brasil
Alfabetizado. 
O Ministério da Saúde vem estimulando 
as Secretarias de Saúde dos Estados da Região
Nordeste e da Amazônia Legal (Região Norte 
e Mato Grosso) a realizar como prioridade 
o atendimento oftalmológico aos alunos 
do Programa Brasil Alfabetizado, já que o curso
do qual participam tem duração de apenas cinco
meses. 
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III Encontro Norte-Nordeste em Salvador, 
da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal 

reuniu 230 oftalmologistas

Dr. Mauricio Haddad, Dr. Marcos Wilson Sampaio, 
Alexandre Costa Lima Azevedo (presidente da Sociedade 
Brasileira de Visão Subnormal), Dra. Maria Aparecida Onuki 
Haddad, Dra. Mayumi Sei,  Dra. Aidil Brito, 
Dra. Maria de Fátima Néri Góes e Dr. Edson Silveira

Novo presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

Alexandre Costa Lima de Azevedo 
é o novo presidente da Sociedade
Brasileira de Visão Subnormal,
empossado em setembro em Belo
Horizonte, durante o simpósio da
entidade no XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia.

A diretoria da entidade para o biênio
2009/2011 também é formada por 

Frederico José Corrêa Lobato
(vice-presidente)
Edson Silveira 
(1º secretário)

Habeyche Gonçalves 
(2ª secretária)
Mayumi Sei 
(1ª tesoureira)
Maria de Fátima Neri Goes 
(2ª tesoureira) 
Maria Cristina Godoy Felippe
(profissional não médica)

A Sociedade Brasileira de Visão Subnormal realizou o III Encontro Norte-Nordeste em Salvador, nos dias 15, 16 e 17 de
outubro de 2009 no Centro de convenções do Iguatemi Business Flat. O evento foi realizado em  conjunto com o II Semi-
nário Baiano de Óculos e com o II Congresso Baiano de Oftalmologia da Sociedade de Oftalmologia da Bahia.
O evento contou com a participação de 230 oftalmologistas e foi uma excelente oportunidade de atualização e de con-
fraternização. Foram homenageados o Dr. Luiz Barreto (pelo II Seminário Baiano de Óculos), o Prof. Dr. Paulo Afonso (pela
Sociedade de Oftalmologia da Bahia) e a Dra. Maria Aparecida Onuki Haddad (pela Sociedade Brasileira de Visão
Subnormal) pelas ações desenvolvidas para promoção da prática oftalmológica.

Alexandre Costa Lima Azevedo 

Os contatos com a SBVSN podem ser feitos pelo telefone (11) 3266-4000 ou através do e-mail sbvsn@cbo.com.br
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