
1. Vice-reitora da UFRJ. Sílvia da Silveira
Vargas e Adalmir Morterá Dantas

2. Adalmir Morterá Dantas
3. Shiro Tamita

O médico oftalmologista Adalmir Morterá Dantas
recebeu o título de Professor Emérito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Faculdade de Medicina e de Chefe do
Serviço de Oftalmologia do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho
da UFRJ.
Ao agradecer o título, destacou a im-
portância da universidade na for-
mação dos profissionais e, principal-
mente dos profissionais médicos.
Na solenidade, foi saudado pelo Pro-
fessor Titular da UFRJ Shiro Tomita,
que afirmou que “antes de ser espe-
cialista em Oftalmologia, tradutor e
escritor, reconhecido internacional-
mente, que colheu frutos em seu ro-
seiral de realizações, o Dr. Adalmir
sempre se distinguiu como médico.
Ao contrário de se imaginar que essa
venha a ser uma condição genérica,
ou reduzida, afirmo que não, ela é a
maior e melhor conquista de sua lon-
ga vida! Não tenham a menor dúvida,

companheiros e amigos de profissão,
senhoras e senhores, que esse é o
nosso maior motivo de orgulho e
prazer na existência!”
Tomita também ressaltou que o home-
nageado “desde cedo amou a condi-
ção de médico. A dedicação ao tra-
balho, ao estudo, ao ensino e, princi-
palmente, ao dever o credenciam! Ele
adora ser Oftalmologista e ter contri-
buído para algumas pesquisas multi-
disciplinares em sua área que, fe-
lizmente, ganharam o mundo! Tenho
consciência plena de que este século
assistirá à integração entre os sabe-
res da medicina, da física, da biologia,
da química, da matemática e da nano-
eletrônica, que foram e são objetivos
permanentes na vida do Dr. Adalmir.”
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m 27 de abril, o médico oftal-
mologista Adalmir Morterá
Dantas recebeu o título de

Professor Emérito da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), em so-
lenidade realizada em seção solene
do Conselho Universitário no auditório
do Hospital Clementino Fraga Filho.
Morterá Dantas, que foi presidente do
CBO (gestão 1995/97), é integrante do
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
da entidade, graduou-se em Medicina
pela Universidade Federal Fluminense
em 1962 e fez Doutorado em Oftalmo-
logia pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, concluído em 1972. É Pro-
fessor Titular aposentado da Universi-
dade Federal Fluminense e da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro.
Exerceu os cargos de Chefe do Depar-
tamento de Otorrino-Oftalmologia da

Em 26 de maio, o médico oftalmologista Procópio Miguel dos Santos
representou o CBO na reunião da Comissão de Fiscalização do
Conselho Federal de Medicina (CFM) com as sociedades de
especialidades. Na ocasião foram debatidas as formas para aprimorar
a fiscalização dos vários conselhos regionais de medicina e os
problemas enfrentados para coibir o exercício ilegal da Medicina.

Em foco
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Em solenidade, André Gustavo Rolim de Araújo foi empossado 
na presidência da Sociedade Brasiliense de Oftalmologia (SBrO)

29Acesse: www.cbo.com.br

O médico oftalmologista André Gusta-
vo Rolim de Araújo foi empossado na
presidência da Sociedade Brasiliense
de Oftalmologia (SBrO) em solenidade
realizada em 06 de junho, que contou
com a presença do Secretário da Sa-
úde do Distrito Federal, Joaquim Car-
los da Silva de Barros Neto, do cor-
regedor do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), José Fernando Maia Vina-
gre, do presidente do Conselho Regio-
nal de Medicina do Distrito Federal,
Iran Augusto Gonçalves Cardoso e do
presidente do Sindicato dos Médicos
do Distrito Federal, Olavo Gonçalves
Diniz, além de representantes de enti-
dades médicas e de dezenas de oftal-
mologistas do Distrito Federal.
A nova diretoria da SBrO também é
composta por André Boianovsky (vice-

presidente), Cassiano Rodrigues Isaac
(secretário geral), Rogério Nóbrega Pe-
reira (1º secretário), Daniel de Carva-
lho Friedman (tesoureiro), Procópio
Miguel dos Santos (coordenador cien-
tífico) e Ivan Azambuja Bicudo de Cas-
tro (relações públicas).
Em seu pronunciamento, André Gus-
tavo Rolim de Araujo falou sobre a im-
portância da entidade no contexto da
saúde no Distrito Federal e que vai
continuar lutando pela defesa da sa-
úde ocular da população e das prer-
rogativas profissionais dos médicos
oftalmologistas, a orientação ética
dos profissionais, com maior integra-
ção e grande foco na atualização pro-
fissional e evolução científica. Dentre
as propostas que pretende implantar
em sua gestão, citou a determinação

de fazer eventos quadrimestrais da
categoria, intercalando entre simpó-
sios e encontros onde os profissionais
encontrarão um espaço para discutir e
se aperfeiçoar permanentemente.
Marcos Ávila, integrante do Conselho
de Diretrizes e Gestão do CBO e coor-
denador do CBO - Brasília, fez um ba-
lanço do quadro atual da saúde ocular
e as ações da Oftalmologia brasileira. 
A solenidade terminou com uma pa-
lestra de Lúcio Galvão Dantas, do Ins-
tituto Hilton Rocha, de Belo Horizonte
(MG) com o tema “Transplante, pas-
sado e presente”.

Colaborou com a matéria Milton Atanazio,
colaborador do CBO em Brasília (DF)

Milton Atanazio (em pé), André Rolim, José Fernando Maia Vinagre, Marcos
Ávila, Joaquim Carlos da Silva Barros Netos, Rogério Nóbrega, Iran Augusto
Gonçalves Cardoso e Olavo Gonçalves Diniz (sentados)

Fo
to

: J
os

é 
M

ar
ça

l

João Pessoa de Souza Filho é o novo presidente da Sociedade de Oftalmologia de Per-
nambuco (SOPE), eleito para o biênio 2009/11). Sua diretoria é composta por George Santos
(vice-presidente), Paulo Jorge Saunders (tesoureiro), Luís Armando Gondim (vice-tesoureiro),
Durval Valença Filho (secretário) e Roberta Ventura (subsecretária). A Diretoria de Cursos da
entidade será ocupada por Fábio Casanova e André Araujo e o Conselho Fiscal por Paulo
Suassuna, Vasco Bravo e Theophilo Freitas, que terão como suplentes Durval Valença,
Marcelo Ventura e Pedro Gondim. 
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Marco Antônio Rey de Faria (presidente da SBCII -
gestão 2008/10), Leonardo Akaishi (presidente da
SBCII - gestão 2010/12), Paulo Augusto de Arruda
Melo (presidente do CBO), Newton Leitão de
Andrade (presidente da SBCR - gestão 2010/12) 
e José Ricardo Cunha Lima Rehder (presidente da
SBCR - gestão 2008/10)

C
Com a presença de mais de três mil participantes de todo 
o Brasil e dezenas de convidados internacionais, o XI
Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia refrativa -

VII Congresso Internacional de Administração em Oftalmologia foi
realizado em Natal (RN), de 19 a 22 de maio. O evento foi marcado
pelos debates acerca dos avanços ocorridos nas subespeciali-
dades, com destaque para o atual estágio da cirurgia da catarata,
técnicas de fratura e emulsificação do cristalino, complicações nas
cirurgias oculares, cirurgias combinadas e lentes intraoculares.
Também houve movimentada programação social com premiações
dos melhores trabalhos apresentados no evento. Durante o evento,
houve a mudança das diretorias das três entidades promotoras dos
eventos.
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Presidente: Mário Ursulino
Machado Carvalho 

Vice-Presidente: Flávio Rezende Dias
Diretora Administrativa: Márcia Regina
Ferreira Campiolo
Diretora de Comunicação: Alice Selles
Diniz Montes
Comissão de Cursos: Mário Ursulino
Machado Carvalho, Márcia Regina Fer-
reira Campiolo e Alice Selles Diniz Montes
Diretor Tesoureiro: Marco Antônio S.
Alves

Conselho Deliberativo: André Born Mu-
niz, Beatriz Vitória Sabbagh Hollanda, Car-
los Heler Ribeiro Diniz, David Tayah, Edna
Almodin, Fábio Henrique Cacho Casano-
va, Hamleto Emílio Molinari, Jaime Gue-
des, Mário César Moreira de Araújo, Pau-
lo Gilberto Jorge Fadel, Renato Ambrósio
Júnior, Renato Battaglia, Sônia Maria
Vasconcelos Nogueira e Virgílio A. Miguel
Doldan Centurion
Conselho Fiscal: Cleber José Godinho,
Fabíola Mansur de Carvalho, José de Vi-
veiros Cabral Filho, Juan Carlos S. Ca-
ballero e Mara Lúcia Machado Fontes
Conselho Técnico: Gilva Carvalho de Oli-
veira Ramos, João de Almeida Fernandes
Filho, Marcelo Carvalho Ventura, Maria

Regina Vieira Angelo Marques, Pedro
Henrique B. de Ávila e Ruy Novais Cunha
Comissão de Ética: Ana Luiza Hofling
Lima, Carlos Gabriel de Figueiredo, Mar-
cos Pereira de Ávila, Miguel Ângelo Pa-
dilha, Nelson Roberto Salustino Galvão e
Paulo Augusto de Arruda Melo
Diretoria de Tecnologia da Informação:
Daniel Alves Montenegro e Gustavo Bar-
reto de Melo
Diretoria Jurídica: Renato Battaglia e
Samir Jacob Bechara
Diretorias Regionais: Ana Cristina Loba-
to M. Vendramini (Norte), Ivan Roque Ur-
bano de Souza (Nordeste), Lizabel Vieira
Gemperli Barbosa (Centro-Oeste), Nelson Ter-
ra Louzada (Sudeste) e Edna Almodin (Sul).

XI Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia
refrativa - VII Congresso Internacional de Administração
em Oftalmologia foi realizado em Natal (RN)

Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia
Diretoria 2010/12
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Presidente: Leonardo Akaishi
Vice-Presidente: Armando Stefano
Crema
Secretária Geral: Edna Emilia G. M.
Almodin
1º Secretário: Sérgio Kwitko
Tesoureiro: Rodrigo Vaz de Queiroz
Silva

1ª Tesoureira: Lizabel Vieira Barbosa
Gemperli
Diretor de Cursos: Fernando L. C.
Trindade
Diretor de Cursos: Patrick Frensel
Tzelikis
Diretor de Publicações: Bruno M.
Fontes
Diretor de Publicações: José Beniz
Neto
Diretor de Vídeo: Carlos Gabriel Fi-
gueiredo

Diretor de Vídeo: Paulo Cesar Fontes
Conselho Deliberativo: Carlos Ga-
briel de Figueiredo, Durval Moraes de
Carvalho, Fernando L. C. Trindade, Flá-
vio Rezende Dias, Homero Gusmão de
Almeida, João Alberto Holanda de
Freitas, José Beniz Neto, Marcelo Car-
valho Ventura, Marco Antonio Rey de
Faria, Miguel Ângelo Padilha, Newton
Kara-José Júnior. Paulo Cesar Fontes
e Tadeu Cvintal. 

Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares
Diretoria 2010/12Fo
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Presidente: Newton Leitão de Andrade
Vice-Presidente: Renato Ambrósio
Júnior
Secretário: Carlos Heler Ribeiro Di-
niz
Vice-Secretária: Adriana dos Santos
Forseto
Tesoureiro: Paulo Cesar Fontes

Vice-Tesoureiro: Germano Leitão de
Andrade
Diretoria de de cursos: Sérgio Kwi-
tko, Milton Ruiz Alves e Abrahão da
Rocha Lucena
Diretoria de Publicações: Marcelo
Vieira Netto e Mauro Silveira de Quei-
roz Campos
Diretoria de Vídeos: Pedro Paulo Fa-
bri e Joao Marcelo de A. Gusmão Lyra
Conselho Fiscal: Hamilton Moreira,
Miguel Ângelo Padilha e Ronald

Fonseca Cavalcanti
Conselho Deliberativo: Arnaldo
Castro, Carlos França Rangel, Carlos
Heler Ribeiro Diniz, Edna Emilia G. M.
Almodin, José Eutrópio Vaz, José
Ricardo C. L. Rehder, Mauro Campos,
Miguel Ângelo Padilha, Paulo Cesar
Fontes, Paulo Gilberto Jorge Fadel,
Pedro Paulo Fabri, Renato Ambrósio
Júnior, Ricardo Queiroz Guimarães,
Tadeu Cvintal, Waldir Martins Porte-
linha e Walton Nosé.

Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa
Diretoria 2010/12

Fábio Ribas Matos e Silva é o novo presidente da Sociedade Sergipana de
Oftalmologia (SSO), eleito juntamente com Bruno Campelo Leal (vice-presidente),
Carlos Barreto Barboza Júnior (secretário geral) e Denise Ferreira Barroso de Melo
(tesoureira) para dirigir os destinos da entidade no biênio 2010/11.
A correspondência para a SSO deve ser endereçada à Rua Guilhermino Resende,
426, Prédio da SOMESE, 1º andar, sala 02, Bairro Salgado Filho, CEP 49020-270,
Aracaju, SE. Os contatos podem ser feitos pelo telefone (79) 3211-3671 ou através
do e-mail sso@infonet.com.br

Em foco
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Danielle Cândido, Hellmann Cavalcanti, George Luiz
(presidente da SPO), Eduardo Nunes (representante da Alcon),
Antônio de Pádua (tesoureiro da SPO) e Raimundo Oliveira
(vice-presidente da SPO)

A

R

Sociedade Paraibana de Oftalmologia (SPO) promoveu, em 17 de abril, um Simpósio sobre Glaucoma
que contou com a participação de 40 médicos oftalmologistas e estudantes de medicina do Estado e
teve como palestrantes Helmann Dantas de Olinda Cavalcanti e Danielle Cândido Brito, médicos do Setor de

Glaucoma do Hospital de Olhos de Pernambuco - HOPE. 

ealizado de 19 a 21 de março, em Aracaju (SE), o XVII Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia reuniu mais de
mil médicos oftalmologistas no Starfish Ilha de Santa Luzia Resort. O evento foi promovido pela Sociedade
Sergipana de Oftalmologia e teve como temas principais as apresentações e debates sobre retina, vítreo,

catarata, cirurgia refrativa, glaucoma, neuroftalmologia, oncologia ocular e córnea. Paralelamente, foi realizado o 2º
Congresso Norte-Nordeste da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria (SOBLEC) e o 2º
Simpósio Norte-Nordeste da Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia (SBAO). O evento contou com a
participação de autoridades, professores e representantes da especialidade de todo o País, entre os quais o presidente
do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello.

O XVII Congresso Norte-Nordeste 
de Oftalmologia reuniu mais de mil médicos
oftalmologistas em Aracajú (SE)

O presidente do congresso, Raimundo
Emanuel Menezes Maciel, discursando 
na solenidade de abertura do evento

Acesse: www.cbo.com.br
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de abertura realizada na Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, da qual parti-
ciparam os médicos oftalmologistas
especialistas em glaucoma Carlos
Akira Omi (ex-presidente da SBG) e
Paulo Augusto de Arruda Mello (pre-
sidente científico da ABRAG e pre-
sidente do CBO).
No dia seguinte, a associação pro-
moveu um passeio ciclístico no Par-
que Villa Lobos, localizado na zona
oeste e um dos maiores da capital
paulista.
Em 26 de maio, o Dia Nacional de
Combate à Cegueira pelo Glaucoma,
foi instalado um posto de orientação
médica, com médicos oftalmologistas
à disposição da população para ori-
entação sobre o glaucoma, tratamen-
to, grupos de risco no vão central do
Museu de Arte de São Paulo - MASP,

localizado na estratégica região da
Avenida Paulista. O presidente da
SBG, João Antônio Prata Júnior, par-
ticipou da atividade, bem como Carlos
Akira Omi e Paulo Augusto de Arruda
Mello. Além do posto de orientação,
também foram ministradas palestras
sobre a doença.
No dias seguintes especialistas em
glaucoma ligados à ABRAG e à SBG
realizaram palestras em associações
e entidades, entre as quais o CRI-
Centro de Referência do Idoso (a car-
go de Thiago Müller) e no Tribunal de
Justiça de São Paulo (Christiane Ro-
lim de Moura).
Além destas atividades, foram distri-
buídos milhares de folhetos entre a
população e foi disponibilizado mate-
rial de orientação no site da ABRAG.

34

26 de maio
Instituído pela Lei 10.456, de 2002, o
Dia Nacional de Combate à Cegueira
pelo Glaucoma é uma oportunidade
que médicos oftalmologistas de todo
o País usam para realizar atividades e
campanhas de esclarecimento sobre a
doença e a importância do diagnós-
tico precoce para seu controle.

A Associação Brasileira dos Amigos,
Familiares e Portadores de Glaucoma
(ABRAG) e a Sociedade Brasileira de
Glaucoma (SBG), com o apoio do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)
promoveram várias atividades em São
Paulo para marcar a Semana de Com-
bate ao Glaucoma. 
Os eventos tiveram início na segunda-
feira, 24 de maio, com a solenidade

26 de maio - Dia Nacional de Combate 
à Cegueira pelo Glaucoma

1. O presidente da SBG, João Antônio Prata Júnior, diante 
do posto de orientação médica instalado no vão livre do MASP

2. Paulo Augusto de Arruda Mello e Carlos Akira Omi 
na abertura da semana, na Câmara Municipal de São Paulo

1

2

Em foco

3333-JotaZ-131-a-Paginado  6/30/10  5:19 PM  Page 36



A médica oftalmologista Eliana F. Pi-
res, do Centro Oftalmológico de Gua-
rapuava, cidade da região centro-sul
do Estado do Paraná com aproxima-
damente 150 mil habitantes, coorde-
nou uma série de atividades comuni-
tárias no Dia Nacional de Combate à
Cegueira pelo Glaucoma, 26 de maio. 
A campanha de atendimento teve am-
pla cobertura da mídia local, que a
médica aproveitou para divulgar ori-
entações à população sobre a impor-
tância do exame oftalmológico para a
detecção precoce da doença e seu
controle para evitar a cegueira. 
Ao todo, cerca de 220 pessoas foram
atendidas na praça central da cidade.
Além do exame de medição da Pres-

são Intraocular, acadêmicos de enfer-
magem e fisioterapia de uma das fa-
culdades da cidade realizaram exa-
mes de medida da pressão arterial
sistêmica e de dosagem de glicemia.
De acordo com Eliana F. Pires, cerca
de 14% dos pacientes examinados
apresentaram pressão intraocular
com níveis elevados e foram enca-
minhados para exames mais deta-
lhados.
O dia foi encerrado com a realização
do III Curso de Orientação e Combate
ao Glaucoma em Guarapuava para  os
alunos de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição dos Centros de Ensino Su-
perior das Áreas Biológicas da Facul-
dade Guairacá.

Cerca de 150 pessoas
participaram da palestra proferida
pelo médico oftalmologista
Jucelino de Oliveira, do Hospital
de Olhos de Brasília, no Salão
Austregésilo de Athayde,
auditório do Templo da Boa
Vontade, em Brasília (DF),
realizada em 26 de maio como
comemoração ao Dia Nacional 
de Combate à Cegueira pelo
Glaucoma.

Atividades comunitárias em Guarapuava, Paraná

Em Brasília...

Em foco
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35º Congresso
Brasileiro de
Retina e Vítreo

Realizado em 21 a 23 de abril em São
Paulo, o 35º Congresso Brasileiro de
Retina e Vítreo contou com a partici-
pação de mais de 1.500 médicos oftal-
mologistas do Brasil e do exterior e
sua programação científica abrangeu
apresentações e debates sobre todos
os aspectos desta subespecialidade,
com ênfase para a discussão sobre
doenças genéticas degenerativas da
retina como a DMRI, retinose pigmen-
tar, doença de Stargardt, doença e
Leber e outras e para os tratamentos
mais atuais da retinopatia diabética.

O evento foi presidido por Michel Eid
Farah e teve sua parte científica co-
ordenada por Walter Yukihiko Taka-
hashi. O integrante do Conselho de Di-
retrizes e Gestão (CDG), Marcos Ávila,
representou a presidência do CBO no
evento. Reuniu todos os grandes no-
mes da subespecialidade no Brasil e
teve como convidados internacionais
Baruch Kupperman (EUA), Giorgio Do-
rin (Itália), Fernando Arevalo (Vene-
zuela) e Philip Rosenfeld (EUA), entre
outros.

Na avaliação de Michel Eid Farah, “O
Brasil se firmou, mais uma vez, como
um centro de excelência em retina, no
mundo, uma subespecialidade da
Oftalmologia que mais tem se desen-
volvido, em toda a medicina nos úl-
timos anos. São inúmeros os trata-
mentos disponíveis e grande a pro-
dução de trabalhos científicos de es-
pecialistas Brasileiros, comprovados
durante o Congresso, contribuem para
melhorar a visão de milhares de bra-
sileiros”.

Em foco
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O teste do reflexo vermelho em recém nato (teste do olhinho) foi in-
serido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na lista dos
novos procedimentos que as empresas de planos de saúde são obri-
gadas a cobrir a partir de 07 de maio. Entre os 70 novos procedimentos
desta lista, dezesseis são da área odontológica, como a colocação de
coroas e blocos, e outros 54 são ligados à Medicina, como as cirurgias
menos traumáticas feitas com auxílio de vídeo, transplante de medula
e exames genéticos e de imagem. O teste do olhinho foi o único proce-
dimento da área oftalmológica incluído nessa lista.
As novas regras também aumentam o número de consultas de espe-
cialistas como psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos e fisiotera-
peutas que os planos de saúde têm que cobrir. O número de sessões
varia de 12 a 24 dependendo da doença e da especialidade. No caso
dos psicólogos, elas podem chegar a 40, desde que indicadas por um
médico psiquiatra. O limite para utilização de hospital dia por 180 dias
por ano também foi abolida.
A expectativa da agência é que as novas coberturas encareçam os
planos em cerca de 1%. Já as empresas esperam altas maiores.

A lista dos procedimentos pode ser consultada no site
http://www.ans.gov.br/portal/upload/noticias/Rol_inclusoes_med-hosp.pdf

Teste do
Olhinho
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Domain (AS FD OCT) Optical Coherence
Tomography”. O segundo lugar ficou
como Bruno Konno, com o trabalho
“Spectral-Domain optical coherence
tomography for Glaucoma Assessment:
Macular Ganglion Cell Complex Ver-
sus Peripapillary Retinal Nerve Fiber
Layer Analysis”. 
Na Categoria Fatores de Risco do Glau-
coma, o primeiro lugar foi obtido por
Carlos Gustavo V. de Moraes, com o
trabalho “Corneal Hysteresis is Asso-
ciated With Visual Field Progression”.
Martha Jaimes venceu em segundo
lugar na categoria com o trabalho
“Prevalence of High risk Single Base
Polymorphisms in Lysil Oxidase Like 1
Gene (LOXL1) in Mexican Population
and its Positive Association with
Pseudoexfoliation Syndrome and

Pseudoexfoliative Glaucoma”.
A cerimônia de entrega dos prêmios
ocorreu no Congresso da ARVO, em 2
de maio, em Fort Lauderdale (Flórida,
EUA). Os quatro ganhadores viajaram
com todas as despesas pagas, in-
clusive as respectivas inscrições para
o encontro, pela Allergan, para rece-
ber o prêmio em nome do grupo. 
O objetivo do Prêmio da Allergan é in-
centivar a produção científica na
América Latina, para prevenção da
cegueira pelo glaucoma na região.

38

1. Alfredo Castillejos e Remo Susanna Júnior
2. Bruno Konno e Remo Susanna Júnior
3. Marta Jaimes e Remo Susanna Júnior
4. Carlos Gustavo Vasconcelos de Moraes 

e Remo Susanna Júnior

3 4

1 2

3º Prêmio Allergan Latino-Americano de Oftalmologia

O s médicos oftalmologistas
Carlos Gustavo V. de Moraes
(Brasil), Martha Jaimes (Mé-

xico), Alfredo R Castillejos (México) e
Bruno Konno (Brasil) ganharam o 3º
Prêmio Allergan Latino-Americano de
Oftalmologia. O autor principal do tra-
balho vencedor em cada um dos te-
mas recebe prêmio de US$ 4.000,00 e
para o 2º lugar, o autor recebeu US$
2.000,00. A comissão julgadora inter-
nacional do prêmio foi coordenada por
Remo Susanna Júnior, Professor e
Chefe do Departamento de Oftalmo-
logia da Universidade de São Paulo. 
Na Categoria Diagnóstico do Glauco-
ma, Alfredo R Castillejos foi o vence-
dor, com o trabalho “In-vivo Imaging of
the Trabecular Pathway and Schlemm´s
Canal with Anterior Segment Fourier-
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7 de maio - 
Dia Nacional 
de Saúde Ocular

Em 07 de maio, Dia Nacional de
Saúde Ocular, A Delegacia Regional
da Associação Paulista de Medicina
de São José dos Campos (SP) conferiu
aos vereadores Alexandre José da
Cunha (PR), Cristiano Pinto Ferreira
(PSDB), Juvenil Silvério (PSDB), Fer-
nando Luiz Isoppo Petiti (PSDB) e Ro-
berto da Penha Ramos (PPS) o prêmio
“Amigo da Visão”, criado para home-
nagear aqueles que trabalham pela
saúde ocular da população. 
Os prêmios foram entregues pelo pre-
sidente da Delegacia Regional da  APM,
Lauro Mascarenhas e a solenidade
contou com a participação de mais de
150 médicos oftalmologistas da re-
gião.
A iniciativa contou com o apoio do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
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O vereador  da Câmara Municipal de
Santa Bárbara d’Oeste (SP) José
Aborihan Gonçalves (PV) elaborou pro-
jeto de lei que institui a “Campanha
Municipal de Prevenção ao Glauco-
ma” naquela cidade de aproximada-
mente 200 mil habitantes localizada
na região metropolitana de Campinas.
De acordo com a propositura, a cam-
panha será anual, terá duração de
uma semana, durante a qual haverá
ampla divulgação da necessidade de
exames preventivos da doença. Tam-

bém serão disponibilizados, gratuita-
mente, locais para realização de exa-
mes de tonometria.
Em sua justificativa, o parlamentar
afirma que o Projeto de Lei cria a se-
mana de prevenção do glaucoma pode
ajudar a detectar prematuramente a
doença, facilitando o tratamento.  O
projeto será analisado e votado bre-
vemente.

Campanha
Municipal de
Prevenção ao

Glaucoma

Vereador José Aborihan Gonçalves 

O Juiz de Direito Francisco Julião de
Oliveira Sobrinho, da 3ª Vara Cível da
Comarca do Recife (PE), considerou
improcedente o pedido feito pelo au-
todenominado Conselho Regional de
Óptica e Optometria do Estado de Per-
nambuco (CROO-PE) de obter declara-
ção judicial de atribuições, condições
gerais de exercício, formação e ex-
periência, áreas de atividades, com-
petências pessoas e recursos de tra-
balho dos profissionais de optometria.
Em seu relatório, o juiz Oliveira Sobri-
nho esclareceu que “Declarar as atri-
buições, condições gerais de exercí-
cio, formação e experiência, áreas de
atividades, competências pessoas e
recursos de trabalho dos profissionais
de optometria, consiste na regula-
mentação da profissão, ou seja, impor

limites, restringir o livre exercício da
atividade profissional, já valorizada,
reconhecida e assegurada constitu-
cionalmente, o que já está tratado nos
Decretos 20.931/32 e 24.492/34, in-
clusive nos parâmetros dos artigos 38
e 14, respectivamente.”
Além disso, o magistrado também es-
clareceu que, diferentemente do que
alega o autoproclamado conselho, os
decretos da década de 30 que esta-
belecem a separação entre quem
prescreve e quem comercializa lentes
de grau estão plenamente contempla-
dos na atual Constituição.
De acordo com o advogado da So-
ciedade de Oftalmologia de Pernam-
buco (SOPE), Frederico Cox Cavalcanti
Lins, esta foi uma grande vitória da
entidade já que “a exemplo das de-

cisões judiciais anteriores, já prola-
tadas em outros processos, foi reco-
nhecida, por Sentença de Mérito, a
plena aplicabilidade e vigência dos
Decretos de 1932 e 1934. O advogado
ressaltou também que o processo du-
rou aproximadamente cinco anos até
a vitória final dos partidários da sa-
úde ocular da população.

Frederico Cox Cavalcanti Lins
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397/2002, a Classificação Brasileira
de Ocupações, do Ministério do Tra-
balho e Emprego, teria alargado as
atividades do optometrista em re-
lação aos decretos 20.931/1932 e
24.492/1934, o que deveria levar ao
reconhecimento da inconstituciona-
lidade da norma ou dos decretos.

A relatora, ministra Eliana Calmon,
considerou que no âmbito do recurso
especial não é viável verificar a re-
cepção (quando a Constituição recebe
as leis já existentes e compatíveis
com o texto constitucional e dá va-
lidade a elas) dos decretos em ques-
tão pela Constituição Federal de 1988,
uma vez que não compete ao STJ
analisar questões de caráter consti-
tucional. Entretanto, a ministra escla-
receu que o Tribunal já havia se mani-
festado pela vigência dos dispositivos

do Decreto n. 20.931/1932, que trata
do profissional de optometria. 

A relatora no STJ concluiu que a Clas-
sificação Brasileira de Ocupações,
editada pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, extrapolou o que previa a le-
gislação que trata do assunto, “ao
permitir que os profissionais óticos
realizem exames e consultas optomé-
tricos, bem como prescrevam a utili-
zação de óculos e lentes”. Por isso,
reafirmou o posicionamento do TJRO.

O Acórdão foi publicado no Diário da
Justiça (DJE) em 13 de maio e pode
ser consultado no site

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletroni
ca/Abre_Documento.asp?sSeq=9632
48&sReg=200902399065&sData=201
00513&formato=PDF

STJ nega pedido de Optometristas de Rondônia 

A Segunda Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ)
negou pedido de dois opto-

metristas de Rondônia que preten-
diam continuar realizando consultas e
exames oftalmológicos, prescrevendo
óculos e adaptando lentes de contato. 

O Ministério Público Federal havia en-
trado com ação civil para que os opto-
metristas fossem impedidos de prati-
car atos privativos de médicos e o Tri-
bunal de Justiça de Rondônia (TJRO)
determinou que deixassem de realizar
consultas e receitar óculos. O tribunal
também estabeleceu que eles deve-
riam adequar a publicidade da empre-
sa. 

Os optometristas recorreram ao STJ
contra essa decisão da justiça de Ron-
dônia, argumentando que a Portaria

Isenção de Anuidades
Correção e esclarecimento

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.
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