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O Conselho Internacional de Oftal-
mologia (International Council of
Ophthalmology - ICO) adotou nova
logomarca e imprimiu grandes mu-
danças em seu website. Essa nova
identidade visual tem o objetivo de
comunicar de forma mais direta a
idéia de uma entidade preocupada em
promover e apoiar os esforços mun-
diais em defesa da saúde ocular e em
consolidar-se como pólo aglutinador
de educadores, lideranças e médicos
oftalmologistas na preservação e
recuperação da visão em todo mundo.
O novo símbolo do ICO é uma
dinâmica representação do mundo,
sugerindo a pesquisa e a abrangencia
global da entidade, com formas que
sugerem sutilmente o olho humano. 

A logomarca aparece sempre com o
nome “International Council of
Ophthalmology” ou a abreviação
“ICO” e já está sendo utilizada em
todas as comunicações do conselho.
A diretoria de comunicações do ICO é

exercida pelo brasileiro Rubens
Belfort Junior.

O site reformulado do ICO está no
endereço www.icoph.org
(Veja também nota na página 18)

Nova identidade visual do Conselho Internacional de Oftalmologia

Já estão abertas asa inscrições para
o Prêmio Troutman-Véronneau 2011,
concedido pela Fundação Oftal-
mológica Pan-Americana. O Prêmio
será entregue em 07 de julho de
2011, na seção de abertura do 29º
Con-gresso Pan-Americano de
Oftalmo-logia, que será realizado
em Buenos Aires, Argentina de 07 a
09 de julho de 2011. O prêmio é de
US$ 10.000 e será concedido ao

trabalho mais original, não publi-
cado, que tenha como tema Oftal-
mologia Pediátrica com ênfase em
Estrabismo e Micro-cirurgia para
Estrabismo. 

O estudo selecionado será apresen-
tado no evento e seu autor deve ter
no máximo 45 anos, ser associado
titular da Associação Pan-Ameri-
cana de Oftalmologia e, no caso do
Brasil, ter Título de Espe-cialista em
Oftalmologia concedido pelo CBO.
A data limite para o envio do
trabalho ainda não foi determinada.
Maiores informações podem ser
obtidas no site http://www.paao.org/

Prêmio Troutman-Véronneau 2011

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de Alagoas aprovou a habilitação do Centro de Reabilitação Visual (Cervi) para
referência em assistência aos portadores de cegueira e baixa visão originários das unidades de atenção básica de
saúde e do Programa Saúde da Família (PSF).
Formado por uma equipe multidisciplinar, o Cervi disponibiliza atendimentos de oftalmologia, psicologia, fisioterapia,
assistência social e pedagogia e atende cerca de 500 pacientes por mês. É a sexta instituição que recebe essa
habilitação no País e a primeira na região Nordeste.
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Dia de Combate ao Glaucoma em São Luís...

Em São Luís (MA), o Dia Nacional de
Combate à Cegueira pelo Glaucoma
foi lembrado no Hospital dos
Servidores Dr. Carlos Macieira –
HCM, onde dezenas de potenciais
portadores de glaucoma, foram pre-
viamente selecionados para uma
manhã de esclarecimentos sobre a
doença. As palestras foram proferidas
pelos oftalmologistas Simone Oliveira
de Arruda, do Setor de Glaucoma do
HCM e Mauro César Oliveira, coorde-
nador da Oftalmologia da insti-tuição.
Após as palestras, os pacientes
assistiram a vídeo educativo e, em
seguida todos foram submetidos ao

exame oftalmológico para avaliação
individual e receberam gratuitamente
medicamentos necessários à conti-
nuidade de seu tratamento. 
O evento contou com o apoio da Alcon
e foi concluído com um lanche de
confraternização.

... e em Alagoas

Simone Oliveira de Arruda e Mauro César Oliveira

Palestra aos
pacientes

Equipe que participou das atividades

Caminhada

Manhã de atendimento na praça

Em 23 de maio, 15 médicos oftalmo-
logistas ligados ao Centro de Reabi-
litação Visual (CERVI) de Maceió (AL)
realizaram ações de divulgação e
conscientização sobre a prevenção e
tratamento do glaucoma, como parte

das comemorações do Dia Nacional
de Combate à Cegueira Provocada
pelo Glaucoma (26 de maio).
Pela manhã, mais de 300 pessoas
foram submetidas a exame oftalmoló-
gico na praça Ceci Cunha, em Arapira-

ca, segunda cidade do Estado lo-
calizada a cerca de 120 quilômetros
da capital. Depois, os médicos realiza-
ram caminhada na orla da praia de
Maceió, com distribuição de material
de esclarecimento sobre a doença.
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II Consenso da Sociedade Brasileira 
de Visão Subnormal

II Consenso da Sociedade
Brasileira de Visão Subnor-
mal foi debatido e concluído

em 30 de julho, no Anfiteatro do
Departamento de Oftalmologia da
Faculdade de Medicina da USP. Foram
discutidos, primordialmente, temas
relacionados aos aspectos legais e
éticos da adaptação de auxílios ópti-
cos para baixa visão pelo oftalmo-
logista e definição do currículo
mínimo necessário para a capacitação
de oftalmologistas na subespecia-
lidade da visão subnormal. 

Durante a reunião para discutir o II
Consenso, os associados da SBVSN
presentes foram unânimes em relatar
a dificuldade de acesso da população
com deficiência visual a serviços es-
pecializados de reabilitação no Brasil.

Na ocasião, foram entregues os
exemplares do Relatório do I Con-
senso da SBVSN, cujo relatores foram
Maria Aparecida Onuki Haddad,
Marcos Wilson Sampaio, Helder
Alves da Costa Filho, Keila Miriam
Monteiro de Carvalho e Alexandre
Costa Lima Azevedo. Neste primeiro
consenso foram abordados os se-
guintes tópicos: a terminologia em-
pregada na área da reabilitação da
pessoa com deficiência visual irre-
versível, a epidemiologia da defi-
ciência visual , o protocolo padrão de
avaliação oftalmológica da pessoa
com baixa visão e a organização de
serviços.

O Relatório do II Consenso estará
disponível no estande da SBVSN no
XIX Congresso Brasileiro de Preven-

ção à Cegueira e Reabilitação Visual,
que ocorrerá em Salvador de 29 de
setembro a 2 de outubro de 2010.

Alexandre Costa Lima Azevedo, atual
presidente da SBVSN, reforça que os
Consensos são fundamentais para as
diretrizes e desenvolvimento de ser-
viços de baixa visão, para a padro-
nização da prática oftalmológica e
para a promoção da inclusão social da
pessoa com deficiência visual.

O
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De uma forma muito didática e sem nenhum mistério. Ele vai narrando os fatos levando tudo muito a sério.
Este é o início da introdução do livro “Parnaso Oftálmico”, de Levi Torres Madeira, editado em Fortaleza, no qual com rimas
e versos fala de oftalmologia e doenças oculares. 
Os poemas abordam Ametropias, Conjuntivite, Glaucoma, Estrabismo, Catarata, Visão do Escolar, Acidentes Oculares,
Moscas Volantes, O Globo Ocular, Epífora na Criança, Blefaroplastia, Fundo de Olho, LASIK, Dacriocistografia e Lentes de
Contato. Como amostra da obra, os primeiros versos do poema sobre Blefarospatia são os seguintes:

mail sboggcontato@gmail.com
O interessado deve ser portador de
Título de Especialista em Oftalmo-
logia emitido pelo CBO/AMB ou
possuir doutorado ou vínculo se-
melhante oficial com CAPES ou
vínculo em área correlata.“Todos
sabemos o grande impacto do enve-
lhecimento na sociedade brasileira e
a necessidade de desenvolvermos
atividades e condutas apropriadas aos
pacientes com mais de 80 anos. Não
pretendemos sobrepor atividades com
outras sociedades importantes da
oftalmologia, mas estamos interessa-
dos em servir de ponte e ambiente
para estimular o atendimento
oftalmológico global do paciente
idoso”, declarou Marcela Cypel.

Criada com o propósito de tornar-se
pólo agregador dos profissionais que
trabalham, estudam e/ou tratam da
saúde ocular e visual das pessoas
idosas e centro de referência para
comunicação com outras especiali-
dades médicas e de saúde que atuam
nesse segmento, a Sociedade Brasi-
leira de Oftalmogeriatria e Oftalmo-
gerontologia (SBOGG) convida aos
médicos oftalmologistas a se associ-
arem á nova entidade.
A primeira diretoria da SBOGG é
presidida por Rubens Belfort Junior e
tem como vice-presidente executiva
Marcela Cypel.
Os interessados em se associarem à
entidade devem enviar e-mail com
nome, telefone e endereço para o e-

Convite aos médicos oftalmologistas

Marcela Cypel e Rubens Belfort Junior

BLEFAROPLASTIA 

Traços primorosos têm as pálpebras no limiar da existência
Junto com cílios e sobrancelhas harmonizam a aparência
Ao globo ocular protegem cumprindo grande função
Ao piscar espalham as lágrimas aperfeiçoando a visão
Com o envelhecimento da pela e a força da gravidade
Aparecem então as rugas pela perca da elasticidade
Radiciação solar e o fumo nos que têm exposição
Envelhecem muito mais cedo já é uma constatação 
Em alguns surgem as temidas bolsas sob a pele palpebral
É a hérnia de gordura orbitária influindo na aparência facial
A queda das pálpebras e bolsas simulam cansaço e tristeza
Chegou o momento de operar e aos olhos dar mais beleza

Os interessados 
em adquirir o livro
devem entrar em contato 
com o autor nos telefones
(85) 3486-6363 e
9988-8521 
ou através do e-mail
levimadeira@levimadeira.com.br 
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A Sociedade Brasileira de Visão
Subnormal (SBVSN) realizou em 29 e
30 de maio o “Curso de Imersão
Avançado em Baixa Visão: Excelência
na Prescrição de Auxílios Ópticos e
Condutas Oftalmológicas na Baixa
Visão”, em São Paulo (SP).

Instituídos durante a presidência de
Marcos Wilson Sampaio (gestão
2003-2005), os Cursos de Imersão da
SBVSN têm contribuído para a
atualização de oftalmologistas na
área da reabilitação da pessoa com

deficiência visual irreversível. 

Em 2010, a iniciativa contou com a
participação de 80 oftalmologistas,
procedentes de diversos estados brasi-
leiros, que tiveram a oportunidade de
discutir condutas na área de baixa
visão, através de programação teórica
e de resoluções de problemas obser-
vados nos principais quadros presen-
tes nos consultórios, bem como pude-
ram tomar conhecimento das princi-
pais inovações da tecnologia voltada
para a pessoa com deficiência visual.

Exposição comercial

Atividade didática

Alguns dos palestrantes do
evento: 
Mylene Leal Matsuhara,
Frederico José Corrêa Lobato,
Mayumi Sei, Maria Aparecida
Onuki Haddad, Alexandre Costa
Lima Azevedo (presidente da
SBVSN), Keila Miriam Monteiro
de Carvalho e Helder Alves da
Costa Filho

Curso avançado em Baixa Visão
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Conselho Argentino de Oftal-
mologia promoverá, de 31 de
janeiro a 04 de março de

2011, o Curso de Educación Superior
en Oftalmología del Cono Sur, em
Buenos Aires. Trata-se de curso presen-
cial intensivo de cinco semanas de
duração para médicos oftalmologistas
de toda a América Latina, com carga
horária de 200 horas e que contará
com a participação de importantes
professores de vários países.
Os participantes devem ser médicos

oftalmologistas com idade inferior a
35 anos, ter sido aprovados, antes de
31 de janeiro de 2011, no curso virtual
“Métodos de examen em Oftalmolo-
gía”, ministrado pelo Conselho Argen-
tino de Oftalmologia e enviarem os
respectivos currículos para exame e
aprovação até 30 de novembro de
2010. O valor das inscrições é de US$
2.000,00, que dará direito ao material
do curso, almoços e participação em
quatro eventos sociais, não incluindo
transporte, hospedagem.

Maiores informações podem ser
obtidas no site:
www.oftalmologos.org.ar/cao_2010/
curso_cono_sur/intro_cono_sur.php 
Contatos devem ser feitos através do
e-mail: secretaria@oftalmologos.org.ar

Defesa da saúde ocular da população de Feira de Santana

Código de Defesa do Consumidor
A Lei Federal nº 12.291/10 determinou que a partir de 21 de julho de 2010, todos os
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços são obrigados a manter, em local visível e
de fácil acesso, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, disponível para consulta dos
clientes. Caso algum cliente queira consultar o código e não o encontre na clínica, no consultório ou
no hospital, a empresa pode receber multa de até R$ 1.064,10.

A Secretaria Municipal de Saúde de
Feira de Santana (BA), através de por-
taria expedida em 14 de julho, revo-
gou os alvarás que havia concedido
anteriormente para instalação dos
chamados “consultórios de optome-
tria”. Este resultado foi obtido graças
ao trabalho da Sociedade de Oftal-
mologia de Feira de Santana (SOFS),
em parceria com a Sociedade de Oftal-
mologia da Bahia (SOFBA) e o Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
De acordo com o presidente da SOFS,
Amilton de Almeida Sampaio Júnior,

em abril de 2009, a entidade enca-
minhou denúncias ao Ministério Pú-
blico sobre o exercício ilegal da
medicina por profissionais sem forma-
ção médica. Entretanto, houve um
impasse já que os estabelecimentos
haviam recebido alvarás de funcio-
namento concedidos pela prefeitura.
Gestões de esclarecimento realizadas
junto às autoridades municipais resul-
taram na revogação dos alvarás, o que
possibilita ao Ministério Público atuar
na defesa da saúde ocular da popula-
ção daquela importante cidade baiana.

Amilton de Almeida Sampaio Júnior

O
Curso de Educación Superior en Oftalmología del Cono Sur
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Paulo Augusto de Arruda Mello 
e Augusto Paranhos Júnior

Sessão Solene de Abertura do evento: 
a cerimonialista Liane Rezende, no pódium, e em
pé, ladeando presidente da SBO, Mário Motta,
quinto da esquerda para a direita, Matteo Piovella
(ITA), Béatrice Cochener (FRA), Walter Martínez
(PRY), Paulo Augusto de Arruda Mello, Rafael I.
Barraquer (ESP), A. Travassos (PRT), James Folk
(EUA), Aderbal de Albuquerque Alves Jr., Sérgio
Fernandes e Suzana Gamio (ARG)

XVI Congresso Internacional 
da Sociedade Brasileira de Oftalmologia

XVI Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia, realizado de 1 a 3 de julho no Hotel
InterContinental, Rio de Janeiro (RJ), reuniu mais de 1.400

médicos oftalmologistas,16 palestrantes internacionais, além de
mais de 300 conferencistas de todas as regiões do país.
Convidado para a Sessão Solene de Abertura do evento, cujo tema
oficial foi “O Olho Míope”, o presidente do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO), Paulo Augusto de Arruda Mello, também
coordenou, juntamente com Augusto Paranhos Júnior, o Simpósio
Glaucoma II, além de apresentar, na Sessão de Casos Clínicos de
Glaucoma, “Hipotonia pós-TREC”.
Durante o XVI Congresso Internacional foi eleita a diretoria da SBO
para o biênio 2011-2012, que tomará posse em janeiro. O próximo
presidente da entidade será Aderbal de Albuquerque Alves Júnior
e o vice-presidente (RJ), Marcus Safady. Os demais vice-presiden-
tes serão: Roberto Abdalla Moura (MG), Leon Grupenmacher (PR),
Osvaldo Travassos de Medeiros (PB) e Alípio de Sousa Neto (DF). 
Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Mário Motta
destacou como um dos pontos altos do congresso a presença dos
presidentes das Sociedades Francesa, Italiana e Portuguesa de
Oftalmologia, respectivamente, Béatrice Cochener, Matteo
Piovella e Antonio Travassos.

O
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O presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares
(SBCII), Leonardo Akaishi, passou a integrar o corpo de revisores do
Journal of Cataract & Refractive Surgery,  publicação da Americam Society
of Cataratact and Refractive Surgery (ASCRS) e da European Society of
Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).  
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Dorina Nowill, entre Suel
Abujamra (então presidente
do CBO) e Mário Luiz Ribeiro
Monteiro (então secretário
geral da entidade, sendo
homenageada pelo CBO no
XV Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual, realizado
em Curibita, em 2002

Homenagem

aiu a terceira edição do livro Oftalmologia Básica, de Manuel Augusto Pereira
Vilela  (coordenador do Curso de Especialização em Oftalmologia do Instituto de
Oftalmologia “Prof. Ivo Corrêa-Meyer”) e Sérgio Manoel Ramos Filho, dirigido aos

estudantes que se iniciam na especialidade. Os capítulos, que abordam todos os ramos da
Oftalmologia de forma didática, foram redigidos por professores de serviços de
oftalmologia do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Os interessados na obra
devem entrar em contato com a Editora da Universidade Federal de Pelotas, pelos telefones
(53) 3227-8300 ou 3272-3432 ou através do e-mail editora@ufpel.edu.br 

É com enorme tristeza que a diretoria e os associados da
Sociedade Brasileira de Visão Subnormal inteiraram-se do
falecimento da Professora Dorina de Gouvêa Nowill, aos 91
anos, fundadora e Presidente Emérita da Fundação Dorina Nowill
Para Cegos, ocorrido em 29 de agosto de 2010.
Nascida em São Paulo, em 28 de maio de 1919, Dorina Nowill
ficou cega aos 17 anos. Foi a primeira aluna cega a frequentar
um curso regular, na Escola Normal Caetano de Campos. Criou em 1946, com a
participação de outras normalistas, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, que mais
tarde recebeu seu nome em reconhecimento a uma vida inteira dedicada à inclusão
social da pessoa com deficiência visual. 
Foi presidente do Conselho Mundial para o Bem-Estar de Cegos, atual União Mundial de
Cegos e recebeu diversos prêmios e homenagens nacionais e internacionais ao longo de
seus mais de 63 anos de trabalho à frente da Fundação. 
Nossas condolências aos familiares e aos amigos da Fundação Dorina Nowill para Cegos.
Que o exemplo dado por Dona Dorina, ao longo de seis décadas de vida, possa ser a
grande referência de nossa comunidade para a promoção da inclusão da pessoa com
deficiência visual no nosso país.

S

SOCIEDADE BRASILEIRA DE VISÃO SUBNORMAL
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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.

Participantes da reunião

Jorge Mitre foi eleito presidente da COOESO-SP

orge Mitre foi eleito
presidente da Cooperativa
Estadual de Serviços em

Oftalmologia do Estado de São Paulo -
COOESO-SP em reunião realizada em
23 de agosto na sede do CBO, da qual
participaram representantes das
principais clínicas oftalmológicas e
médicos oftamologistas de várias

regiões do Estado.
A nova diretoria da COOESO-SP
também é formada por Marcos Tonelli
Gomes (diretor secretário), Renato
Luiz Gonzaga (diretor financeiro),
Guido Aquino (diretor de relações
interinstitucionais) e Walton Nosé
(diretor administrativo). O Conselho
Fiscal ficou constituído por Sandra
Cayres Naufal, Arnaud Araújo Filho e
Maria Emília W. Müller, tendo como
suplentes Carmen Adelaide Baptista
da Luz, Doraldo Nassar Júnior e
Juliana Mitre. Por fim, o Conselho
Consultivo da cooperativa passou a
ser formado por Jae Min Lee, José
Martins Medeiros Júnior, Hamleto
Emílio Molinari, Sérgio Thomaz e
William Baptista Fidelix.

Os contatos com a COOESO-SP
podem ser feitos pelo telefone 
(11) 3266-4000, ramal 232 
com a Sra. Eliamar ou através do 
e-mail cooesosp@cbo.com.br

J
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