
Reunião com Patronos
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Em 24 de março, a diretoria do Conselho Brasileira de Oftalmologia promoveu uma reunião com representantes
das empresas patronas do CBO para troca de informações e para aprimorar ações conjuntas em benefício da
Oftalmologia brasileira e de seu aprimoramento científico e institucional. O encontro contou com participação de
Charles Poussin, Antônio Cardoso e Glória Silvestre (Grupo Essilor Internacional); José Roberto Alegre (Vistatek
Produtos Ópticos Ltda.); Luís Fernando Lenski e Rosângela Freitas (Alcon Laboratórios do Brasil); Paulo Chaves e
Alexandre Pontes (Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda.) e Abner Lobão (Johnson & Johnson Indústria e Comércio
de Produtos para a Saúde Ltda.). Contou também com a participação de Henrique V. Santos, Jaqueline Ely Fuzo e
Bianco Pisaneschi Neto, representantes da Opto Eletrônica S/A, empresa que está em negociações com o CBO
para obter o status de patrona da entidade. 

Representando o CBO participaram o presidente da entidade, Paulo Augusto de Arruda Mello, o secretário geral,
Nilo Hozchuh e o tesoureiro Mauro Nishi.
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As inscrições antecipadas para o XXXII Congresso Mundial de
Oftalmologia podem ser feitas até 10 de maio.

O Congresso será realizado em Berlim, Alemanha, de 05 a 09 de junho
Maiores informações no site www.woc2010.org 
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Cleiton Bach é o novo presidente da Associação Rondoniense de Oftalmologia
AROFT. Tem como colegas de diretoria Adauto Borges (vice-presidente), Francisco
Iastrenski (1º secretário), Lhano Adorno (2º secretário), Karina Velloso (1ª tesoureira)
e Paula Ragnini (2ª tesoureira).De acordo com Bach, a nova diretoria da AROFT
dará prioridade à negociação com em-presas de assistência médica para obter
a melhoria dos honorários médicos oftalmologistas; ao combate ao exercício
ilegal da medicina, em associação ao SIMERO (Sindicato dos Médicos de
Rondônia) e o Conselho Regional de Medicina do Estado; à educação médica e
ações sociais, com realização de campanhas de atenção e esclarecimento à
população.
Os contatos com o presidente da AROFT podem ser feitos pelo telefone (69)
3026-1661 ou através do e-mail: bachcleiton@yahoo.com.br

Cleiton Bach e Adauto
Borges, Presidente 
e vice-presidente 

da AROFT

O médico oftalmologista Rodney Ennio Lima de Andrade faleceu em 05 de março em acidente
automobilístico ocorrido quando se dirigia para a realização de um mutirão de catarata na cidade de
Caiacó (RN). Com 39 anos, Lima de Andrade formou-se em Natal e especializou-se em Oftalmologia no Rio
de Janeiro. Em 1999 retorna a Natal, onde iniciou sua atuação profissional, organizando e participando de
inúmeras campanhas de prevenção da cegueira e promoção da saúde ocular. Era sócio proprietário do
Hospital da Visão, na capital potiguar. Deixou esposa e dois filhos.
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A Associação Pan-Americana de Oftalmologia e a Fundação Pan-Americana de Oftalmologia criaram 
o programa  Pan-American Haiti Relief Project destinado a angariar recursos dos médicos oftalmologistas

do continente para ajudar as vítimas do terremoto do Haiti.
O coordenador do projeto é Natalio Izquierdo, de Porto Rico, que está trabalhando em conjunto com 

os colegas daquele país, com a Sociedade Haitiana de Oftalmologia e com as autoridades locais.
A Fundação Pan-Americana de Oftalmologia fez uma doação inicial de US$ 10.000,00.

A APAO criou um site, certificado pela Verisign®, para receber doações via cartão de crédito:
www.paao.org/donateforhaiti.html
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A Alcon Laboratórios do Brasil promoveu duas
modificações em sua diretoria no Brasil: o ad-
vogado Walban Damasceno de Souza assumiu a
recém criada Gerência de Acesso ao Mercado e
Relações Governamentais e o economista Luis
Fernando Soares Lenski é o novo Diretor da Uni-
dade de Negócios Farmacare da empresa
Walban Damasceno de Souza, ao longo de 17 anos
de carreira, ocupou posições semelhantes na
Nycomed Pharma, Bristol-Myers Squibb e Becton
Dickinson. Walban é formado pela FMU e possui
especialização em Direito Público e Tributário pela
PUC/SP.
Luis Fernando Soares Lenski trabalhou por 9 anos
na Alcoa e outros 12 na Johnson & Johnson. Ao
longo de sua vida profissional ocupou posições de
gerência e direção nas áreas de vendas, trade
marketing e Franquia. Luis Fernando é graduado em
Economia pela Pontifícia Universidade Católica e
tem MBA em Gestão Estratégica pela Fundação
Getúlio Vargas.

Walban Damasceno de SouzaLuis Fernando Lenski

31Acesse: www.cbo.com.br

O Projeto de Divulgação e Treina-
mento do Teste do Reflexo Vermelho
em recém-nascidos como estratégia
política em defesa da Saúde Ocular
Infantil no Ceará, de autoria da mé-
dica oftalmologita Islane Verçosa e do
pesquisador Pedro Jorge Caldas Ma-
galhães, publicado nos anais da XXIII
Reunião Anual Federação das Soci-
edades de Biologia Experimental -
FESBE 2008, foi primeiro colocado na

categoria Incorporação de Conhe-
cimentos Científicos ao SUS e ganhou
o Prêmio de Incentivo em Ciências e
Tecnologia para o SUS 2009.
O Projeto teve início em 2007 e foi
realizado pelo Programa de Educação
Tutorial - PET -Medicina da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal
do Ceará, em parceria com o Centro
de Aperfeiçoamento Visual Islane
Verçosa (CAVIV). Teve como objetivo a

realização de visitas a 23 Hospitais -
Pólos do Estado do Ceará, cadas-
trados junto a Secretaria de Saúde,
que atendem a população de 175
municípios e 22 microrregiões de saú-
de, para divulgar ações de educação e
treinamento junto aos profissionais de
saúde para a realização do Teste do
Reflexo Vermelho em recém–nasci-
dos, antes da alta da maternidade,
para o diagnóstico precoce das princi-
pais doenças oculares responsáveis
pela cegueira em criança, em especial
a catarata congênita.
Desde o início do projeto, milhares de
crianças já foram examinadas, duas
delas tiveram diagnóstico de retino-
blastoma e foram encaminhadas para
cirurgia.
O projeto contou com apoio do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - CNPq.
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Luiz Gonzaga Cardoso
Nogueira

Nasceu em Teresina, em 21 de agosto
de 1945.
Formou-se em Medicina na Univer-
sidade Federal do Pará em 1972, em
Belém, onde começou uma carreira de
professor de Química em pré-ves-
tibular enquanto acadêmico, o que o
fez criar suas raízes neste lugar, onde
casou com a também oftalmologista
Sônia Maria Peixoto Vasconcelos,
hoje Vasconcelos Nogueira e cons-
tituiu família, tendo tido três filhos:
Mariella, João Conrado e Maíra Vas-
concelos Nogueira, tornando-se de-
pois cidadão paraense. 
Foi discípulo do professor Joviano de
Rezende Filho, no Hospital da Cruz
Vermelha, nos Oculistas Associados
do Rio de Janeiro, onde se especia-
lizou em Oftalmologia. Ao retornar,
instituiu em Belém a Clínica Oculistas
Associados do Pará, juntamente com
outros colegas oriundos da mesma
escola, e seu sogro R. N. Oriente Vas-
concelos.
Foi um dos fundadores da Sociedade
Paraense de Oftalmologia, da Asso-
ciação Médica do Pará, da Unimed
Belém, da Sociedade Norte-Nordeste
de Oftalmologia e de outras enti-
dades. Desenvolveu um importante
trabalho médico-social no interior do

Pará por muitos anos, contribuindo
assim como cidadão.
Mesmo distante dos grandes centros
e da vida acadêmica, teve preocu-
pação fundamental com a constante
atualização. Como cirurgião, passou
da crio-extração da catarata, pela
evolução da extra-capsular e foi
pioneiro em Belém na facoemulsifi-
cação, acompanhando toda a evo-
lução da cirurgia de catarata. Atuou
também em retina e vítreo e em
cirurgia refrativa. 
Foi um atuante membro a nível nacio-
nal, tendo representado inclusive sua
região, em várias entidades de classe,
e participado de diversas diretorias,
do CBO, da SBO, SBCCR, SBRV, SBAO,
COOESO, etc.
Em outubro de 2008 teve ainda a
felicidade de receber e presidir em
Belém, pela primeira vez, o Congresso
Norte-Nordeste de Oftalmologia (XVI),
onde agregou os encontros da

SOBLEC e da SBAO e o curso de
Auxiliares, levando para o Norte
atividades específicas de alto nível.
Logo depois deste evento teve sua
saúde comprometida, viveu um longo
período de doença, foi acometido por
uma leucemia mielóide aguda. Lutou
digna e corajosamente pela vida,
conseguindo grandes vitórias, incen-
tivando campanhas de doação de
medula, e conquistando a todos com
sua determinação e coragem. Tendo
enfim cumprido sua missão nesta
vida, partiu em paz, em 05 de de-
zembro de 2009 como sempre viveu:
fiel aos seus ideais, e pedindo à sua
esposa que agradecesse aos seus
clientes a honra e a felicidade de cui-
dar deles, e que se desse um abraço
em cada um de seus amigos, o que
buscamos fazer agora, em seu nome.
Sua frase: “lutar pela vida e
reaprender as coisas mais
simples do dia-a-dia, como
falar, comer, andar, pode
ser muito difícil... mas é
fascinante!” reflete bem a forma
como sempre enfrentou seus desa-
fios, e se empenhou para superá-los,
em todas as áreas de atuação.

Sônia Maria Vasconcelos Nogueira

Luiz Gonzaga Cardoso Nogueira e sua esposa Sônia Maria Vasconcelos Nogueira 
por ocasião do XVI Congresso Norte-Nordestre de Oftalmologia, em 2008
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A importância da oftalmogeriatria em decorrência do processo social do envelhecimento da
população, as características únicas do atendimento oftalmológico do paciente idoso, a
pertinência dos mutirões como forma de atendimento oftalmológico de qualidade para
grande número de pessoas e a necessidade do País implantar políticas públicas para a
distribuição gratuita de óculos genéricos para a população foram alguns dos tópicos
abordados pelo Professor Titular do Departamento de Oftlamologia da UNIFESP, Rubens
Belfort Junior, em entrevista concedida à Revista Ciência e Tecnologia no Brasil, editada
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.
Concedida ao jornalista Neldson Marcolin, a entrevista foi publicada no número 170, abril
de 2010, da publicação. Nela, Belfort Junior afirma que o ato de receitar óculos não é
valorizado pelos médicos oftalmologistas. Além disso, constata que pesquisas mostraram
que o problema não se resume à obtenção da prescrição, mas que o verdadeiro nó da saúde
ocular está na obtenção dos óculos.
“Precisamos desenvolver o equivalente ao genérico para os óculos. Isso volta à nossa
primeira questão, a velhice. Não dá para o indivíduo gastar um dinheiro que não tem com
óculos. É um problema que se resolve com vontade política. A causa mais importante de
baixa visual e de cegueira no Brasil é falta de óculos. O médico, liderando uma equipe de
saúde ocular, pode, com auxílio da tecnologia e de técnicos de nível médio, com política de
saúde adequada, tornar tudo mais ágil e eficiente”, declarou o oftalmologista.
A íntegra da entrevista está disponível no link:
http://revistapesquisa.fapesp.br/?art=4093&bd=1&pg=1 

O Estatuto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia estipula que o Associado Titular Honorário seja isento do pagamento
das anuidades, desde que requeira este benefício por escrito à Secretaria Geral da entidade.
Ainda de acordo com este mesmo Estatuto, o Associado Titular Honorário do CBO é o médico oftalmologista, portador
do Título de Especialista em Oftalmologia expedido pelo CBO/AMB, que comprovar no mínimo setenta anos de idade,
vinte e cinco anos de exercício da Oftalmologia e quitação da anuidade do CBO nos últimos dez anos.
Material promocional do CBO publicado no final de 2009 foi divulgado com um erro de digitação no qual afirma que o
Associado Titular Honorário deve comprovar no mínimo 60 anos de idade. A Diretoria do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia esclarece que tal material não tem validade neste ponto e que somente os pedidos de isenção feitos por
associados com mais de 70 anos de idade serão atendidos, pedindo desculpas pelos eventuais aborrecimentos que
este erro tenha provocado.

Isenção de Anuidades

Es
cl

ar
ec

en
do

 
e corrigindo

33Acesse: www.cbo.com.br
Em foco

Rubens Belfort Junior

Em 29 de outubro de 2009, o médico
oftalmologista Nicola De Filippo foi
homenageado pela Regional Barbacena
da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) como Médico Mineiro em
Destaque 2009. O oftalmologista é for-
mado pela Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Juiz de Fora no
ano de 1971. Fez especialização em
Oftalmologia no Centro de Estudos e

Pesquisas Oculistas Associados - CEPOA
do Rio de Janeiro, em 1972 e 1973, sob a
chefia de Joviano de Rezende Filho. Em
1974 recebeu o Título de Especialista
AMB/CBO.  Foi Professor Assistente de
Oftalmologia na Faculdade de Medicina
de Barbacena de 1974 a 2004. Atualmen-
te é Diretor do Instituto de Olhos De
Filippo, na cidade de Barbacena (MG).
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O médico oftalmologista Astênio César Fernandes foi eleito para a cadeira nº 25 da
Academia Paraibana de Letras (APL), onde ocupará a cadeira de José Rafael de Medeiros.
César Fernandes nasceu em 20 de dezembro de 1947, em Campina Grande (PB). Formou-
se em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, em 1975 e fez sua especialização
em Oftalmologia na Universidade Federal de Minas Gerais – sob a orientação de Hilton
Rocha. É professor emérito da Universidade Federal da Paraíba, título concedido por
unanimidade pelo Conselho Universitário em 2009, depois de sua aposentadoria na
qualidade de professor de graduação em Medicina, do Programa de Residência Médica
em Oftalmologia e do Programa de Doutorado em Ciências da Saúde. 
Entre outras obras literárias, escreveu “Ausência do tempo” (poemas), “Fernando em
pessoa: poesia de amor e vida”, “Âkâsha” (poemas), “Memorial da Palavra” (crônicas),
além de ensaios e livros de discursos.

Novo Membro da APL

Laurentino Biccas Neto foi um dos 35 médicos oftalmologistas
de todo o mundo que recebeu o Prêmio International
Ophthalmologist Education Award de 2009, concedido pela
Academia Americana de Oftalmologia. Este premio é
concedido aos mais assíduos frequentadores dos eventos
científicos promovidos pela AAO.
Laurentino Biccas Neto formou-se pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES), concluiu o Curso de Especialização
em Oftalmologia no Instituto Hilton Rocha, fez Doutorado na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e atualmente é
professor assistente da Faculdade de Medicina da Santa Casa
de Vitória.

José Álvaro Pereira Gomes, professor Livre Docente pela
UNIFESP, foi homenageado como "Visiting Professor" no  "
Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical
School", em Boston, EUA, em 04 e 05 de abril. Além da
Palestra Magistral sobre Síndrome de Stevens-Johnson,
ministrada para o Departamento de Oftalmologia da
instituição, José Alvaro ainda proferiu aula sobre Uso de
Células-tronco em Superfície Ocular no "Scheppens Eye
Research Institute" e discutiu casos ao vivo com a equipe e
alunos do setor de Córnea e Doenças Externas.

Mohamad Reza Dana, chefe do Setor de Córnea e Cirurgia Refrativa do
Massachusetts Eye and Ear Infirmary entrega o diploma a José Álvaro Pereira Gomes.

Laurentino Biccas Neto

Curso de imersão avançado
em baixa visão

“Excelência na prescrição de auxílios
ópticos e condutas oftalmológicas em bai-
xa visão” 

Data: 29 e 30 de maio de 2010 
Local: Royal Jardins Boutique Hotel  
São Paulo - SP 
Participação: Exclusiva para médicos 
Vagas: limitadas 
Organização: Sociedade Brasileira de Vi-
são Subnormal 
Apoio: Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia 

Informações e inscrições: 
Fabrício Lacerda - sbvsn@cbo.com.br

Fone (11) 3266.4000.
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