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Haroldo Vieira de Moraes Júnior
foi aprovado no Concurso para
Professor Titular de Oftalmologia
da Universidade Federal do Rio de
janeiro (UFRJ) realizado em 23 de
setembro com nota máxima de
todos os professores da Banca,
integrada pelos professo-res
Adalmir Morterá Dantas (UFRJ),
Rubens Belfort Junior (UNIFESP),
Marcos Ávila (UFGO), Manuel
Augusto Vilela (UFRGS - Pelotas)
e Shiro Tomita (UFRJ).

Mauricio Maia foi aprovado em concurso
para Professor Livre-Docente do
Departamento de Oftalmologia da
Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) realizado em 22 e 23 de outubro.
A Banca Examinadora do concurso foi
formada pelos professores Milton Ruiz
Alves (USP), Paulo Schor (UNIFESP), José
Álvaro Pereira Gomes (UNIFESP), Marinho
Scarpi (UNIFESP), Marcos Ávila (UFGO) e
Mário Luiz Ribeiro Monteiro (USP).

Em 13 de outubro, a Fundação Altino Ventura (FAV) comemorou 24 anos de existência, com a realização de uma solenidade com
a participação da diretoria, médicos, funcionários, voluntários e pacientes e com a realização de ações sociais atendendo
pacientes sem recursos portadores de glaucoma, cataratas e retinopatia diabética. Ainda
em comemoração ao aniversário da entidade, 200 crianças de comunidades de baixa
renda da região metropolitana do Recife foram examinadas e foram entregues 240 óculos
a estudantes de 29 escolas da rede pública, através do Projeto Olhar Recife, em parceria
com as Secretarias de Saúde e Educação da Prefeitura da Cidade do Recife.
Credenciado pelo CBO, o Programa de Especialização da FAV já formou 303 médicos
oftalmologistas do Brasil e da América Latina e atualmente conta com 12 alunos em
especialização em Oftalmologia e 12 alunos de cursos de fellow em córnea e doenças
externas oculares, retina e vítreo, oftalmologia pediátrica, estrabismo e visão subnormal,
plástica ocular, glaucoma, segmento posterior e segmento anterior. 
A FAV promove constantes projetos e mutirões de prevenção à cegueira e reabilitação visual tanto em sua sede na capital
pernambucana, como nas comunidades carentes, através de unidades avançadas de oftalmologia e de suas unidades móveis,
clínicas e cirúrgica.

FAV comemora 24 anos
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João Agostini Netto durante 
a inauguração do Centro

0“Temos que ressaltar que este empreendimento é totalmente dedicado aos pacientes do SUS e que ele representa um
dos maiores esforços em levar a saúde ocular para a população que encontra mais dificuldades em encontrar assistência
oftalmológica de boa qualidade.”
Esta foi a avaliação que o diretor da Clínica de Olhos da Santa Casa, João Agostini Netto, fez durante a inauguração do
Centro de Referência e Catarata, e m 08 de outubro, solenidade que contou com a participação de várias autoridades,
superintendentes, gerentes, corpo clínico e colaboradores da instituição. 
A Clínica de Olhos da Santa Casa de Belo Horizonte atende atualmente cerca de 4.900 pacientes conveniados unicamente
ao SUS cadastrados com suspeita ou portadores de glaucoma. Deste total, 1.500 participam do Programa de Assistência
aos portadores da doença, com acompanhamento especializado, exames de controle e acesso a medicamentos,
gratuitamente. 
A nova unidade conta com quatro consultórios com dois atendimentos em cada e 31 médicos assistentes e está sendo
coordenada por Wagner Duarte Batista. Com o Centro de Referência de Glaucoma e Catarata recém inaugurado, o Grupo
Santa Casa incluirá, inicialmente, outros 3.500 pacientes no programa, ainda em 2010. No próximo ano, será possível
atingir a meta de atender 10 mil pacientes cadastrados. 
Na cerimônia de inauguração, o provedor da Santa Casa de Belo Horizonte, Saulo Levindo Coelho, declarou estar orgulho
de ser o “provedor desta Instituição e este sentimento se reforça hoje, com a inauguração do Centro de Referência de
Glaucoma e Catarata. Ao longo da minha gestão, percebi que só é possível tornar a Santa Casa dos nossos sonhos em
realidade, a partir do bom relacionamento com os nossos principais parceiros: o corpo clínico e os gestores públicos”.

Santa Casa de Belo Horizonte inaugura 
Centro de Referência de Glaucoma e Catarata 
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UNISA

Levando a Oftalmologia 
a comunidades isoladas
da Amazônia

“Acredito que deveria fazer parte da formação dos alunos e residentes esse tipo de
experiência. As populações que moram distante das capitais estão sem atendimento
oftalmológico. No Brasil existem locais onde não é possível interiorizar o medico muito
menos o oftalmologista por total falta de estrutura. O envolvimento de “equipes temporárias
de oftalmologistas” no atendimento sistemático junto as ONGs que já fazem trabalhos
participativos com o Poder Público principalmente os projetos integrado com o Programa 
de Saúde da Família seriam uma forma efetiva de promover a saúde ocular, a educação
sanitária, o atendimento clínico e cirúrgico oftalmológico para as populações distante.
Estratégias bem elaboradas cobrindo de forma sistemática as áreas distantes do pais,
minimizariam a vinda de outros profissionais não qualificados para o atendimento
oftalmológico porque colocariam o oftalmologista atendendo a população.”

Esta é a opinião da médica
oftalmologista Sílvia Kitadai, coorde-
nadora do Curso de Especialização em
Oftalmologia da Universidade de
Santo Amaro (UNISA), que no segun-
do semestre participou como volun-
tária do Projeto Saúde e Alegria, nos
municípios de Santarém, Belterra e
Aveiro, no Pará. 
De acordo com Kitadai, o projeto tem
o objetivo de unir arte, educação e
saúde, com o intuito de promover e
apoiar processos participativos de
desenvolvimento integrado e

sustentável, contribuindo para o
aprimoramento de políticas públicas,
da qualidade de vida e do exercício da
cidadania. 
“Devido minha experiência previa com
campanhas do CBO restringi o
atendimento aos escolares pois sabia
que não poderia contar com aparelhos
oftalmológicos para realizar consultas
como realizo de forma rotineira.
Mesmo assim levei o oftalmoscópio
direto, uma lupa de 2,5 de aumento e
uma bolsa com as lentes para
refração e o meu retinoscópio”,
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declarou.
No primeiro dia de viagem, a
oftalmologista treinou seis internos
de medicina e três alunas do último
ano do curso de enfermagem da
Facul-dades Integradas do Tapajós
para a realização dos exames. Na
primeira comunidade constatou que
seria impossível triar os escolares no
barco, onde os consultórios são
confortáveis e com ar condicionado
(item muito importante quando se
trabalha no Pará).
Após triar os escolares a médica
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deparou-se com vários problemas que
não havia previsto: nas escolas não
havia sala escura, pois devido o calor
as paredes são vazadas e ficava
impossível fazer a retinoscopia;
recarregar a bateria do retinoscópio e
oftalmoscópio era impossível pois
não existia luz elétrica; algumas
comuni-dades ficavam a 55 minutos
de distância do barco. 
“Com o desenrolar do atendimento
nas comunidades pude colocar
realmente em prática as estratégias
aprendidas nas aulas de Saúde da
Comunidade e ensinar isso aos inter-

nos. Constatei que nesses locais
deve-se ter muita criatividade para
superar os desafios que aparecem.
Fomos muito felizes nesses dez dias
no barco Abaré, trabalhando para
pessoas realmente necessitadas,
tendo a oportunidade de conhecer a
realidade dessas comunidades
ribeirinhas, participando do circo
Mocoronga e dando nosso recado
sobre saúde ocular para a população.
Vi meus alunos saírem com muita
destreza no exame da fundoscopia,
no perfeito diagnóstico clínico do
tracoma, na medida firme da

acuidade visual e no reconhecimento
do estrabismo pelo teste de cover
itens esses que serão úteis para
qualquer espacialidade que
futuramente que fizerem.
Constatamos a necessidade cirúrgicas
de 70 cataratas, 60 pterígios e 4
estrabismos que estão lá para serem
resolvidas”, concluiu Sílvia Kitadai.
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ABO implanta novo sistema para recepção 
de trabalhos científicos

A partir de 1 de novembro, a revista
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
(ABO) está vinculada ao sistema de
envio e submissão de trabalhos
científicos da SciELO (Scientific
Electronic Library Online), que permite
maior agilidade e total transparência
na tramitação dos mesmos até sua
publicação.
De acordo com o Editor Chefe dos
ABO, Wallace Chamon, o novo
sistema representa grande mudança
na operacionalidade da publicação e
tem como objetivo reduzir considera-
velmente o prazo entre a submissão
do artigo e sua publicação ou rejeição
final.
“A SciELO é um sistema

de disponibilização 
de arquivos e de

indexação de artigos
científicos criado no

Brasil, que tem como
foco a América Latina 
e que é exemplo para 

o mundo inteiro. 
Sua base são artigos de
acesso livre. O ABO já 
é indexado na SciELO
há muito tempo, mas
agora passou a usar

seu moderno sistema
de envio de artigos, 
o que vai agilizar no
processamento da

publicação”, declarou Chamon.

O editor explicou que para os autores
dos trabalhos, a relação com a
publicação passa a ser muito mais
transparente, porque através do site
da SciELO têm condições de saber em
que passo está o processo de apro-
vação e publicação do artigo. Além
disso, as informações sobre a revista,
que hoje estão distribuídas em quatro
sites diferentes, passaram a ser
unificadas no site da SciELO. Além
disso, a mudança permitirá que os
artigos sejam publicados digitalmente
antes de sua publicação impressa, no
chamado sistema ahead of print.
Chamon afirmou também que a
publicação está em processo de
digitalização de todos os artigos
publicados desde seu início, em 1938
e que todo este material estará
disponível no site SciELO.
“A ABO é a única publicação
oftalmológica da América Latina
indexada nas bases Medline
/Publimed, EMBASE, ISI e SciELO,
graças ao excelente trabalho
realizado pelo Editor Chefe Harley
Bicas e seus co-editores, Cristina
Muccioli, Mauro Campos, Mauro
Goldchmit, Paulo E. Corrêa Dantas,
Samir J. Bechara e Vital Paulino
Costa, aos editores associados e aos
integrantes do Conselho Editorial da
revista. Em 2010 implantamos
mudanças na capa, na diagramação
interna e no processo gráfico da
revista e agora implantamos o novo
sistema de recepção de artigos.

Nossa meta a curto prazo é, até julho
de 2011, melhorar consideravelmente
a classificação da publicação na
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES)”,
afirmou Chamon.
A revista também conta com um novo
editor associado, Luiz Alberto Soares
de Melo Junior e no início do ano
contará com outros dois, um
especializado em retina e outro em
estrabismo. Outra inovação que o
editor chefe implantará a partir do
início de 2011 ocorrerá nos editoriais,
que passarão a ser de autoria de
lideranças nacionais e internacionais
da especialidade e passarão a abordar
temas de impacto para a Oftalmologia
dos países em desenvolvimento e, em
particular, do Brasil.

As consultas 
a manuscritos

publicados e envio 
de novos manuscritos

devem ser feitas através
do site

www.scielo.br/abo
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15 de janeiro é a data limite para a realização das inscrições para as provas do
International Council of Ophthalmology (ICO) de 2011, que serão aplicadas
simultaneamente em mais de 60 países em 07 de abril, quinta-feira.
O CBO é responsável pela aplicação das provas no Brasil.
As Provas de 2011 serão realizadas nas seguintes modalidades:

Complete Basic Science: 80 questões sobre Ciências Básicas em Oftalmologia
e 20 questões sobre Óptica e Refração, com duração de três horas; 

Basic Science I (sem a parte de Óptica e Refração): 80 questões sobre Ciências Básicas em Oftalmologia, com
duração de duas horas;

Optics and Refraction only: destinada aos aprovados no Basic Science I, com 20 questões sobre Óptica e Refração
e duração de uma hora;

Clinical Sciences: destinada aos aprovados no Complete Basic Science, com 200 questões e quatro horas de
duração.

A prova será realizada em São Paulo, em local a ser divulgado posteriormente.
Para a efetivação da inscrição, o candidato deve ser associado ao CBO e estar com a anuidade em dia, sendo que
os alunos de Curso de Especialização credenciado pelo CBO são isentos da anuidade.

Os documentos necessários, que devem ser enviados ao CBO pelo correio, são os seguinte:
1)  formulário de inscrição preenchido - imprimir a partir do site www.icoexams.org/downloads/
2) uma foto 3 x 4; 
3) cópia simples do diploma de médico; 
4) cópia simples do registro no respectivo CRM; 
5) comprovante de depósito bancário em favor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (Banco do Brasil agência
0712-9; conta conrrente 35.597-6) da taxa de inscrição na prova 

Valores das taxas de inscrição:
Complete Basic Science - R$ 520,00
Basic Science I (sem a parte de óptica e refração - R$ 430,00
Optics and Refraction onl - R$ 290,00
Clinical Sciences - R$ 610,00

Os certificados de aprovação em provas do ICO são documentos bastante valorizados para a obtenção de estágios
e cursos nos principais centros de ensino e pesquisa em Oftalmologia do mundo

Exames do ICO de 2011

Em 21 de outubro, o Advanced Examination do ICO foi aplicado na sede do
CBO que teve a inscrição de sete candidatos (um dos quais prestou sua prova
em Nova Iorque).
Esta foi a primeira vez que a Prova Advanced Examination foi realizada pelo
Conselho Internacional de Oftalmologia em 2010. Destina-se aos médicos
oftalmologistas que foram aprovados nas outras provas do ICO. Representa
o mais alto grau de certificação reconhecido pelo Conselho e o médico
aprovado é considerado pela entidade como apto a exercer a especialidade
em qualquer país do mundo. Além disso, o certificado de aprovação nesta
prova tem grande valor para a obtenção de estágios e cursos.
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