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Os médicos oftalmologistas Carlos Antônio Góes Viena, Homero Gusmão de
Almeida e Remo Susanna Júnior receberam o título de Cidadão de Salvador, em
solenidade realizada em 01 de outubro, na Câmara Municipal de Salvador. A
homenagem foi proposta pelo vereador Gilberto José (PDT), que apresentou os
homenageados como conceituados profissionais da Medicina brasileira,
renomados oftalmologistas, dedicados ao ensino médico, com relevantes
serviços prestados ao estado da Bahia, especialmente a Salvador.

“Quem já sofreu a ameaça de perder a visão, um dos principais
órgãos dos sentidos, sabe a importância de contar com seres
humanos tão comprometidos com a saúde ocular e com a
ampliação dos atendimentos, principalmente para a população
mais carente”, declarou o vereador.
A Mesa de Honra da solenidade foi formada por Ricardo Araújo,
secretário particular do prefeito de Salvador João Henrique
Carneiro; pelo professor Pierre Sabaté, cônsul honorário da
França; Ailton Ferreira, secretário municipal da Reparação;

Antônio Vieira Lopes, presidente da Associação Baiana de Medicina (ABM);
Mário Gordilho, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia; Francisco Cordeiro, presidente da Sociedade Norte-Nordeste de
Oftalmologia e Marcelo Duarte, ex-vice prefeito de Salvador. O Coral Jovens da
Paz apresentou-se em homenagem aos novos cidadãos de Salvador.
Carlos Góes Viena, que reside em Salvador desde 1970, é autor do livro
“Diagnóstico e tratamento clínico do glaucoma”. Mantém há 14 anos um curso
sobre glaucoma na capital baiana que já revelou inúmeros médicos
comprometidos com as causas sociais. A entrega da condecoração foi feita por
sua filha, Vanessa.
O médico oftalmologista mineiro Homero Gusmão de Almeida é autor dos livros
“Glaucoma” e “Glaucomas secundários”, foi vice-presidente do CBO (gestão
2007/09), presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes
Intraoculares e da Sociedade Brasileira de Glaucoma. A mulher do
homenageado, Mariana, entregou a condecoração junto com o vereador.
Remo Susanna Júnior é Professor Titular de Oftalmologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, chefe do Serviço de Glaucoma do
Hospital das Clínicas Universidade de São Paulo, presidente da Associação
Mundial de Glaucoma e presidente e Fundador da Sociedade Latino Americana
de Glaucoma- SLAG. Publicou vários livros e artigos sobre glaucoma. Sua
esposa, Cristiane, fez a entrega da condecoração.
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A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, de São Paulo (SP), foi convidada para se credenciar com
status associativo no setor de Organizações Não Governamentais da Organização das Nações Unidas,
no Departamento de Informação Pública, afeto à Secretaria Geral da entidade mundial. O convite
ocorreu em setembro sob os auspícios do Instituto Humanitare, entidade que realiza programas e
projetos para aproximar a sociedade civil das ONU.
A Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha foi fundada em 2003 pelo médico oftalmologista Marcelo
Cunha com a missão de promover assistência oftalmológica gratuita à população carente,
principalmente crianças e jovens atendidos por instituições de caridade e assistência social. Maiores
informações podem ser obtidas no site www.fundof.org.br

3.

3354-JZero134 B paginado:Layout 1  12/3/10  1:01 PM  Page 25



Notícias
26

De cima para baixo:
Nelson Marques, Nilo Holzchuh, David E.
I. Pyott e Paulo Augusto de Arruda
Mello; O homenageado entre o presi-
dente do CBO e o presidente da
Fundação Associação Panamericana de
Oftalmologia; Denise de Freitas e Michel
Farah entregam a Medalha Moacyr
Álvaro a David E. I. Pyott

Em 17 de novembro, o Instituto da Visão e o Departamento
de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) entregaram a Medalha de Ouro Moacyr E. Álvaro
ao chairman e chefe executivo da Allergan Inc., David E. I.
Pyott, pelos serviços prestados à Oftalmologia no Brasil, na
América Latina e no mundo.
Durante a solenidade foi ressaltada a ligação de Pyott com o
Brasil e com a Associação Pan-Americana de Oftalmologia,
bem como sua ação para dinamizar a prática e a ciência
oftalmológicas através da atuação da Allergan em todos os países do
continente.
Na ocasião, o presidente e o secretário geral do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, Paulo Augusto de Arruda Mello e Nilo Holzchuh, entregaram um
Diploma de Honra ao Mérito ao executivo, manifestando o reconhecimento da
Oftalmologia brasileira pela sua atuação.
David E. I. Pyott começou sua carreira na Allergan em 1998, depois de ter
passado por outras empresas globais ligadas à saúde. Mudou o foco de ação
estratégica da companhia, possibilitando seu crescimento agressivo em vários
mercados. Entre outras coisas, é membro do conselho administrativo de várias
empresas, integrante do comitê executivo da Fundação Pan-Americana de
Oftalmologia e da Fundação da Academia Americana de Oftalmologia.
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Em 03 de novembro, o Conselho Brasileiro de
Oftalmologia entregou Diploma de Reconhecimento a
Carlos Coscia, vice presidente para América Latina e
Caribe da Alcon Laboratories Inc. pelo trabalho con-
junto realizado pela empresa sob sua responsa-
bilidade com a entidade e com a Oftalmologia
brasileira.
Coscia trabalhou durante 37 anos na Alcon e decidiu
aposentar-se. Entre os dias 2 e 4 de Novembro, esteve
no Brasil para se despedir e apresentar seu sucessor,
Robert Warner, que já assume o novo cargo neste
mês. Durante a visita, os dois se reuniram com Giorgio
Milo, Presidente da Alcon Brasil, para visitar clínicas
e importantes oftalmologistas em São Paulo.

O presidente do CBO entregando o diploma de reconhecimento
a Carlos Coscia

Robert Warner e Giorgio Milo

Robert Warner, Ana Luiza Hoffling Lima,
Carlos Coscia e Rubens Belfort Junior

Adilson Ventura, histórico combatente
pelos direitos da pessoa com
deficiência, faleceu em Florianóplis,
em 04 de outubro, aos 70 anos, em
razão de um câncer. 
Cego desde os 13 anos, Ventura foi
um dos articuladores da criação, na
década de 80, da Coordenadoria
Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora com Deficiência (Corde),
órgão responsável pela elaboração e
articulação da política nacional para a
área que precedeu a atual Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência da Secretaria
de Direitos Humanos, criada em 2009.
Formado em história e pedagogia,
Ventura estruturou a educação para
pessoas com deficiência visual em
Santa Catarina. Entre 2002 e 2006, foi
eleito presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – Conade, período em que
defendeu o cumprimento da
legislação brasileira que cuida dos
direitos da pessoa com deficiência.
Em 2005, coordenou a 1ª Conferência
Nacional dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, ocasião em que foi
lançada a Campanha Nacional da
Acessibilidade.
Ventura manteve estreita parceria
com o CBO e participou de vários
eventos promovidos pelo conselho,
entre os quais o II Fórum Nacional de
Saúde ocular (Brasília - 2007) e o XVIII
Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual
(Florianópolis - 2008).
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A reorganização da Cooperativa
Estadual de Serviços Administrativos
em Oftalmologia do Rio Grande do Sul
(COOESO-RS) foi o principal resultado
de jantar realizado em Porto Alegre,
em 04 de novembro, que contou com a
participação de dezenas de médicos
oftalmologistas gaúchos. 
Com a coordenação operacional do
gerente administrativo da Federação
das COOESOs, João Fernandes, os
participantes da reunião elegeram
nova diretoria para a COOESO-RS,
com representantes das principais

clínicas oftalmológicas do Estado,
presidida por Sérgio Kwitko. A nova
diretoria da entidade reorganizada
tem como meta prioritária negociar
com as principais operadoras de
saúde do Rio Grande do Sul a
simplificação dos trâmites burocrá-
ticos para a liberação da cirurgia de
catarata e de outros procedimentos
médico-oftalmológicos.
O encontro teve o patrocínio da
Allergan e o apoio da Sociedade de
Oftalmologia do Rio Grande do Sul.

Sérgio Kwitko e aspecto geral da reunião

12 de fevereiro de 2011 é a data limite para o envio de resumos dos trabalhos científicos e
pôsteres para apresentação no 29º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia (Buenos Aires,
de 07 a 09 de julho de 2011). O envio dos resumos é feito exclusivamente através do site do
evento.
Durante o 29º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia serão entregues os seguintes
prêmios:
· Prêmio Troutman-Véronneau - ao trabalho inédito mais original dentro da área de
Oftalmopediatria, com ênfase em estrabismo e cirurgia do estrabismo (maiores informações
no site www.paao.org/tvprize.html);
· Prêmio Congresso Pan-Americano de Oftalmologia – ao melhor trabalho com apresentação
oral;
· Prêmios para os melhores trabalhos com apresentação oral de cada subespecialidade;
· Prêmios para os melhores trabalhos com apresentação em forma de pôster de cada
subespecialidade.
Maiores informações sobre o 29º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, sobre a
apresentação dos trabalhos e sobre premiações podem ser obtidas no site
www.paao2011buenosaires.org.ar
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De acordo com o site oficial da Universidade Luterana do Brasil
(http://www.ulbra.br/), o campus de Canoas desta universidade não

oferecerá, em 2010, inscrições para o vestibular do curso de optometria,
informação confirmada pelo atendimento telefônico da Universidade. 

É o segundo ano consecutivo que não são abertas vagas para 
o vestibular do curso de Optometria da ULBRA.

! !

Pesquisadores da Bonavision Auxílios Ópticos, empresa instalada no
Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec) da Universidade de
São Paulo (USP), desenvolveram lupa eletrônica para leitura destinada a
pessoas com deficiências visuais graves, com acuidade inferior a 5%.
O produto é o terceiro lançado pela empresa. O primeiro, em 2008, foi
uma lupa especial para leitura, que amplia textos em cinco vezes e
diminui as distorções, permitindo a visualização das palavras. Em 2009,
os pesquisadores lançaram uma prancha de leitura acoplada à lupa
eletrônica. Os dois são vendidos pela empresa.
De acordo com o médico oftalmologista José Américo Bonatti,
pesquisador da Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP e um dos diretores da Bonavision, “a
partir da prancha, incorporamos uma nova tecnologia, que foi a câmera
de vídeo, colocada no local em que estava uma lente óptica. Conectada
a uma televisão de 20 polegadas, a câmara possibilita um aumento da
imagem de seis vezes (com a lente) para 40 vezes”.
Bonatti destaca que o novo dispositivo permite que usuário leia sentado no sofá ou na cama, sem adaptações e que, por
não ter tela própria, pode ser transportado para qualquer lugar onde seja possível acoplar o equipamento a uma televisão.
A câmara desliza em um trilho de uma prancha de leitura. Para mudar de linha, é só movimentar o trilho para baixo ou
para cima. 
Mais informações podem ser obtidas no site da empresa, www.bonavision.com.br

A 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou que o profissional Luís Alberto
Mallmann se abstenha da prática de adaptação de lentes de contato, prescrição de óculos e realização de exames 

de refração ocular, além de definir que é proibido o anúncio, por qualquer meio, da realização das atividades de teste
de visão ou exames. 

A Ótica Cidade Taquariense (de Taquari - RS) na qual trabalha o técnico, também ficou impedida de anunciar testes 
de visão ou manter no seu interior sala própria para consulta. Os autores da ação foram o Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul (SORIGS) e a sentença de primeiro grau
tinha sido de improcedência. 

Para o desembargador Carlos Rafael dos Santos Júnior, relator da sentença “não se pode reconhecer legítima a
atividade de prescrição de óculos e lentes de contato pelo técnico em optometria, pois, além de a legislação ter

atribuído tal atividade exclusivamente ao médico, nas informações prestadas pela Universidade Luterana do Brasil
(ULBRA) - na qual o réu se diplomou - não há menção de que o profissional, habilitado naquela universidade possa

atuar prescrevendo óculos de grau e lentes de contato”. 
O relator também levou em consideração a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul de que o Brasil adota 
o Código Internacional de Doenças (CID), publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que classifica miopia,

astigmatismo e hipermetropia como doenças, cujo diagnóstico é privativo dos médicos. 
A notícia foi publicada no Jornal do Comércio de 31 de agosto de 2010.

3354-JZero134 B paginado:Layout 1  12/3/10  1:03 PM  Page 30



O XXI Congresso Cearense de Oftalmologia superou todas as expectativas de seus organizadores, reunindo em 12 e 13
de novembro mais de 270 médicos oftalmologistas e cerca de cem outros profissionais de saúde em Fortaleza (CE) para
debater os principais aspectos da prática médico-oftalmológica.
O evento contou com a participação de Wolfgang Haigis (Alemanha), autor da única fórmula para cálculo de lente
intraocular pós-cirurgia refrativa, em sua primeira palestra no Brasil. 
Na solenidade de abertura do congresso, o presidente David da Costa Lucena apresentou vídeo de 20 minutos sobre os
principais momentos das campanhas de saúde ocular realizadas em sua gestão (2008/2010): campanha de catarata do
adulto, campanha de catarata e de estrabismo em crianças, duas campanhas de prevenção ao glaucoma e duas
campanhas de olho diabético. A entidade também prestou uma homenagem aos Cursos de Especialização em
Oftalmologia localizados no Ceará por sua permanente colaboração com as campanhas comunitárias ligadas à saúde
ocular.
O XXI Congresso Cearense de Oftalmologia foi palco de amplo debate sobre as condições de saúde ocular da população
que contou com a participação do presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello, do deputado federal recém eleito
João Ananias (PC do B/CE), que proferiu palestra sobre o “Papel do Congresso Nacional na Defesa da Saúde Ocular no
Brasil”, e do senador Inácio Arruda (PC do B/CE), integrante da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal.
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Congresso do
Ceará

demonstra força
política da

defesa da saúde
ocular no Estado

Wellington Nunes (chefe de cerimonial), deputado
João Ananias, Leonardo Akaishi (presidente da
SBCII), Paulo Augusto de Arruda Mello (presidente
do CBO), David Lucena (presidente da SOC e do
Congresso), Régis Sá (representante do governo
do Estado) e Newton Andrade (presidente da
SBCR)

Aspectos de campanhas
comunitárias promovidas pela SOC
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Depoimento do presidente

“É sempre bom lembrar que a UNIÃO é fundamental na luta de qualquer
classe profissional, seja por melhor remuneração, qualidade de trabalho ou
combate aos falsos profissionais. No caso dos médicos oftalmologistas, é

também é muito importante estarmos próximos à população, principalmente a
mais carente, através da realização de campanhas de esclarecimento e de
resultados mais visíveis, pois a população precisa entender que estamos
realmente preocupados com sua saúde ocular, no presente e no futuro. 

Devemos lutar para melhorar a política de saúde pública em nosso País para
que a população, que está gradativamente tendo ganho na expectativa de

vida, tenha acesso aos grandes avanços que estão ocorrendo em nossa
especialidade. Por isso, precisamos estar próximos à classe política porque a

Política e a Medicina sempre caminharão juntas.
Nos dois últimos anos, os oftalmologistas cearenses conquistaram

importantes vitórias, principalmente graças à união. A SOC realizou um
trabalho conjunto com a Cooperativa dos Oftalmologistas do Ceará (COFTALCE

- COOESO/CE) e realizemos negociações vitoriosas com as empresas
intermediadoras da assistência médica, sempre com o apoio incondicional dos

médicos oftalmologistas do Estado.
Politicamente, conquistamos excelentes resultados, pois contribuímos

decisivamente para a reeleição do colega oftalmologista Hermínio Resende
(PSL) para a Assembléia Legislativa do Ceará e do colega sanitarista João

Ananias para a Câmara Federal.
Temos certeza que os médicos oftalmologistas do Ceará e a nova diretoria da

SOC saberão manter e ampliar estas conquistas.

David da Rocha Lucena - presidente da SOC - gestão 2008/10

Eleito no recente congresso 
da entidade, Edmar Guedes é o
novo presidente da Sociedade de
Oftalmologia do Ceará (SOC) 
e tem como diretores Fernando
Monte, Dácio Costa, Felipe
Carvalho, Ivana Carneiro, J.
Monteiro, Leiria de Andrade Neto,
Adauto Vasconcelos, Ariosto Vale
e Levy Lucena. 
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Na manhã de 24 de outubro, o
Instituto Catarata Infantil (ICI)
promoveu a “II Campanha de
Prevenção à Catarata Infantil”, no
Leblon, Rio de Janeiro (RJ).
Voluntários e médicos da instituição
realizaram uma série de atividades
ligadas à conscientização da
população sobre a doença e sobre a
importância do exame do reflexo
vermelho (teste do olhinho). As
crianças de até três anos de idade

presentes à campanha foram submetidas ao exame. A iniciativa contou com o apoio do Instituto Brasileiro de
Oftalmologia (IBOL).
O ICI é organização da Sociedade Civil de Interesse Público que oferece consultas oftalmológicas, exames pré-
operatórios, cirurgias de catarata e acompanhamento médico e terapia ocupacional a pacientes de baixa renda. 

Cerca de 200 acadêmicos de medicina
participaram, em 23 de outubro, do 6º
Encontro Interligas de Oftalmologia
do Estado de São Paulo. 
As Ligas de Oftalmologia
desenvolvem atividades teóricas e
práticas complementares nas
universidades, permitindo que os
alunos interessados na matéria
adquiram mais conhecimento e maior
vivência na especialidade auxiliando-
os na decisão da futura escolha da
atividade profissional. O encontro
científico anual das ligas dos vários
cursos de medicina do estado de São
Paulo é chamado Interligas.
O encontro de 2010 teve como
organizador o acadêmico Marcelo
Macedo, da Universidade de Santo
Amaro- UNISA e a coordenação de

Sílvia P. S. Kitadai. Foi realizado no
anfiteatro do Hospital Albert Einstein.
A Programação científica contou com
discussões de casos clínicos e
palestrantes das diferentes
faculdades de medicina: Maria
Cristina Nishiwaki-Dantas (Santa
Casa de São Paulo), Walton Nosé
(UNIMES), Augusto Paranhos Júnior
(UNIFESP), Wagner Koji Aragaki
(UNINOVE), Gustavo Salomão
(FMABC), André Berger Emiliano da
Silva (UNISA), Júlio Abucham
(FMUSP), Priscila Rim
(FCM/UNICAMP) e Marta Sartori
(Jundiaí). 
A renda do evento foi revertida para o
Programa Einstein na Comunidade de
Paraisópolis, iniciativa que beneficia
mais de dez mil crianças carentes.

Palestra de Walton Nosé

O médico oftalmologista Nicomedes Ferreira Filho, recebeu a Palma Acadêmica da
Academia Mineira de Medicina (AMM), em solenidade realizada em 23 de novembro na
sede da Associação Médica de Minas Gerais. Ferreira Filho, que já faz parte da AMM, é
professor da UFMG e tem um longo histórico de expressiva participação em associações
representativas da Medicina e da Oftalmologia. A Palma Acadêmica foi criada em 1980 e
atualmente representa a maior comenda e o prêmio máximo concedido pela AMM. Em seu
discurso de agradecimento, o médico oftalmologista afirmou que„receber homenagens
como esta, no final de vida profissional, é muito gratificante e significa que muito valeu
todo trabalho e toda luta que realizamos em nossas atividades profissionais nestes 48
anos de Medicina.
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