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Mulheres na Oftalmologia brasileira de hoje

Fabíola Mansur de Carvalho, 1ª secretária da atual
gestão do CBO

“monofocal”, preocupada apenas com
ciência. Sempre procurei aliar a atuali-
zação científica com a preocupação com
a valorização da relação médico-pa-
ciente, com a ética, com Defesa Profis-
sional e com o trabalho com a comu-
nidade”, conta. Estes eram seus dife-
renciais...

Idealizou a primeira campanha educa-
tiva de combate ao glaucoma da Bahia,
há seis anos, iniciativa que vem sendo
repetida anualmente. Também organi-
zou várias ações de promoção de saúde
ocular comunitária e participou de todas
as ações sociais do CBO . Em 2008, sua
clínica recebeu o Prêmio Sebrae de
Destaque Cidadania no segmento de
saúde.
Outro campo em que atua é na mo-
bilização profissional, tanto na luta pela
melhoria dos honorários médicos como
no combate ao exercício ilegal da me-
dicina por parte dos optometristas. Em
2003, torna-se a primeira mulher e mais
jovem presidente da Sociedade de
Oftalmologia da Bahia e, no mesmo
ano, é convidada pelo presidente do
CBO, Suel Abujamra, para participar da
Comissão de Honorários Médicos da
entidade, ação que continua nas ges-
tões de Marcos Ávila, Elisabeto Gonçal-
ves e Hamilton Moreira.
No ano seguinte é eleita para participar
da Comissão Estadual de Honorários
Médicos, composta por cinco membros,
sendo ela a única mulher e cargo que
exerce até hoje. Esta comissão liderou o
maior movimento de mobilização médi-
ca por melhores honorários e implan-
tação da CBHPM, envolvendo mais de

dez mil médicos na Bahia ; 
Fundou a Cooperativa Estadual de
Serviços Administrativos da Bahia
(COOESO-BA), primeira cooperativa de
Oftalmologistas da Bahia e a terceira do
Brasil aliando-se a Fecooeso.
Também teve atuação no Conselho
Regional de Medicina da Bahia como

N o cadastro do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia, reconhe-
cido como o mais completo do

Brasil, existem 13.941 médicos oftalmo-
logistas inscritos, dos quais 8.937 (64,1%)
são homens e 5.004 (35,9%) são mulhe-
res. De acordo com os mesmos regis-
tros, 12 mulheres são coordenadoras de
cursos de especialização em oftalmolo-
gia credenciados pelo CBO (o que cor-
responde a 25,5% dos 51 cursos) e cin-
co ocupam cargos de presidentes de so-
ciedades e de subespecialidades filia-
das à entidade (contra 10 que são ocu-
padas por homens). 
A partir de setembro de 2009, pela pri-
meira vez nos quase 70 anos de história
do CBO, uma mulher ocupa um cargo na
diretoria da entidade: Fabíola Mansur
de Carvalho, a 1ª secretária da atual
gestão, fato que simboliza a consolida-
ção da presença feminina na especiali-
dade. Neste depoimento, ela mostra al-
gumas de suas facetas.
“Não acho que os números assinalados
acima representem preconceito ou dis-
criminação. Apenas refletem a realida-
de da profissão na qual a predominân-
cia masculina ainda existe e na qual a
ascensão de mulheres a posições de

“ ...a presença feminina na diretoria 
do CBO nesta gestão representa um
pioneirismo que certamente se tornará
algo natural e com repercussão positiva.”

destaque e liderança exige maior es-
forço e determinação. Este cenário ocor-
re em vários segmentos , mas o avanço
da representatividade feminina é notó-
rio e aos poucos paradigmas vão se
quebrando”.
Comenta que a presença feminina na
diretoria do CBO nesta gestão repre-
senta um pioneirismo que certamente
se tornará algo natural e com reper-
cussão positiva”, esclarecendo porém a
meritocracia deve superar as questões
de gênero.
Nascida no Rio de Janeiro (RJ), em 22
de outubro de 1962, Fabíola Mansur re-
side em Salvador (BA) há cerca de 30
anos. Cursou Medicina pela Universida-
de Federal da Bahia (UFBA), onde tam-
bém frequentou o Curso de Especiali-
zação em Oftalmologia, recebendo o Tí-
tulo de Especialista em Oftalmologia
em 1990.
Aprovada em concurso da Universidade
de Miami, parte para o Bascom Palmer
Eye Institute para Fellowship em Córnea
e Doenças Externas, por 18 meses. De-
pois ingressa no Hospital São Rafael,
onde inicia suas atividades como oftal-
mologista e preceptora do curso de es-
pecialização em convênio com o Hos-
pital das Clínicas da UFBA.
“Nunca tive o perfil de oftalmologista
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Fabíola Mansur de Carvalho e a diretoria do CBO

membro da câmara técnica em Oftal-
mologia e hoje é diretora de Defesa
Profissional na Associação Bahiana de
Medicina. 
Na vida profissional, fundou na Bahia
em 1994 com sua sócia Monica Melo, a
empresa Oftalmodiagnose, hoje trans-
formada em hospital de olhos e con-
tando com outro sócio Carlos Eduardo
Souza. Também desempenha atividades
de coordenação e assessoria no Itaigara
Memorial Day Hospital, no Serviço Clí-
nico e Cirúrgico de Oftalmologia do
Hospital da Cidade, no Instituto de
Olhos Cidade e na Clínica Refracta, de
cirurgias refrativas a laser, sua espe-
cialidade.
“Minha trajetória é semelhante a de
outros colegas de várias partes do
Brasil. Considero que a preocupação
com o aprimoramento científico e com a
transmissão do conhecimento deve se
aliar com a preocupação social com a
saúde ocular da população, principal-
mente daquela economicamente mais
vulnerável, e com a mobilização perma-
nente para a obtenção de melhores
condições de trabalho, defesa das prer-
rogativas profissionais do oftalmolo-
gista e fortalecimento das entidades de
classe. É difícil harmonizar todas
estas atividades que entendo
fazer parte do “ser oftalmo-
logista completo” no Bra-
sil de 2010 e do futuro. É
um grande desafio mas
quando recebi o con-
vite do Paulo Augusto
para integrar a dire-
toria do CBO tive a cer-
teza que, de certa for-
ma, represento este es-
forço. Este reconhecimento
é bastante gratificante e
motivo de orgulho pra mim ”,
declara.
Além de continuar a desempenhar
suas atividades nos múltiplos campos
que escolheu, Fabíola Mansur prepara-
se também para seguir a carreira po-
lítica, que considera o prosseguimento
natural de seu caminho e uma forma de
continuar contribuindo para a melhoria
da saúde ocular da população e para a

valorização do trabalho médico e da
Oftalmologia. Filiou-se recentemente ao
Partido Socialista Brasileiro (PSB) a
convite da deputada federal Lídice da
Mata.
“A dimensão política partidária não vai
modificar muita coisa na essência, já
que pretendo continuar no mesmo foco:
a defesa profissional e da Saúde da
população, só que utilizando a via po-
lítica. Meu compromisso será buscar
maior representatividade para a Oftal-
mologia”. A caminhada até o topo, para
as mulheres sempre é mais difícil. Te-
mos que conquistar espaços paciente-
mente, as vezes silenciosamente. Te-
mos que perseverar resistindo às crí-
ticas ora ácidas ora preconceituosas e
ainda conviver com a culpa de estarmos
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muitas vezes ausente do convívio dos
filhos, da família e dos amigos. As mu-
lheres movidas a desafios vão mais lon-
ge”, acrescenta.
Para ela, a liderança feminina é mais
“doce”, mais equilibrada, e até ines-
perada, pois “os homens não esperam
que a atuação da mulher no mundo cor-
porativo os supreenda, o que acaba se
transformando em vantagem feminina”.
Também considera que sua nomeação
para a diretoria do CBO é um marco na
medida em que tem forte identificação

com a mobilização profissional e a de-
fesa das prerrogativas profissionais do
médico oftalmologista, anseios cres-
centes do atual oftalmologista 
“Quero ser mais um(a) no time do CBO,
e dos milhares de oftalmologistas que,
incógnitos, colaboram para defender a
saúde ocular da população e enaltecer a
Oftalmologia, combatendo a Optometria
não médica, não se curvando ao lucro
fácil ou às injustiças de operadoras de
planos de saúde, fortalecendo suas en-
tidades de classe e se esforçando para

sobreviver profissionalmente exercendo
ética e dignamente sua Medicina. E, por
fim, aproveitando o Dia Internacional da
Mulher, que comemoraremos em 08 de
março, quero deixar meu abraço afe-
tuoso e prestar minha homenagem a to-
das as mulheres maravilhosas e gran-
des líderes da Oftalmologia brasileira, a
quem terei a honrosa missão de repre-
sentar”, conclui Fabíola Mansur de Car-
valho, 1ª secretária do CBO e primeira
mulher a ocupar um cargo na diretoria
da entidade.

1. Regina Helena Rathsam Pinheiro
Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública da Fundação para o Desenvol-
vimento da Ciência

2. Ana Rosa Pimentel de Figueiredo
Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Minas Gerais

3. Hélia Soares Angotti
Faculdade de Medicina do Trabalho
do Triângulo Mineiro

4. Ana Tereza Ramos Moreira
Faculdade de Medicina Universidade
Federal do Paraná

5. Liana Maria Vieira Oliveira Ventura
Fundação Altino Ventura

6. Roberli Helena Bichara Pinto
Hospital Municipal da Lagoa

7. Maria Cristina Nishiwaki Dantas
Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo

8. Elivra Barbosa Abreu
Fundação Dr. João Penido Burnier

9. Keila Miriam Monteiro de Carvalho
Universidade Estadual de Campinas

10. Amélia Kamegasawa
Univers. Estadual Paulista - UNESP

11. Ana Maria Noriega Petrilli
Organização Mogiana de Educação e
Cultura

12. Luciene Barbosa de Sousa
Hospital Oftalmológico de Sorocaba

Mulheres que hoje são coordenadoras de Cursos
de Especialização Credenciados pelo CBO

Mulheres que 
são presidentes
de sociedades 
de subespecialidades
filiadas ao CBO
1. Suzana Matayoshi

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica Ocular

2. Maria Regina Catai Chalita
Sociedade Brasileira de Laser e Cirur-
gia em Oftalmologia

3. Norma Alemann
Sociedade Brasileira de Ecografia em
Oftalmologia

4. Tânia Mara Cunha Schaeffer
Sociedade Brasileira de Córnea, Len-
tes de Contato e Refratometria

5. Célia Regina 
Nakanami
Sociedade 
Brasileira de 
Oftalmologia
Pediátrica
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