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Oftalmologista nordestino cria elo entre  
cultura e promoção da saúde ocular 

Uma das principais preocupações da clas-
se oftalmológica no Brasil é o compromisso 
com a promoção da saúde ocular. Vindo do 
belo Nordeste, mais especificamente do 
Estado do Ceará, Levi Torres Madeira conta 
como criou uma inovadora maneira, ao com-
binar cultura popular com os aspectos da 
oftalmologia, para conscientizar a população 
sobre importantes aspectos da saúde ocular.

Levi Torres Madeira nasceu em 05 de 
abril de 1963 e formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal do Ceará, em 1988. Fez 
o Curso de Especialização em Oftalmologia 
de 1989 a 1991 na Universidade Federal do 
Piauí e exerce a Oftalmologia desde então.

Desde época de estudante, Torres Madei-
ra encontrava facilidade em informar as pes-
soas sobre assuntos médicos, principalmente 
sobre a especialidade. Com sua formação, 
acostumou-se a escrever artigos médicos, 
embora não os considerasse atrativos para o 
público leigo.

Aproveitando-se de que o povo nordesti-
no é fortemente ligado a sua rica cultura, o 
inusitado veio à sua cabeça em uma noite de 
2003. “Acordei de madrugada com uma ideia 
fixa: escreva o que deseja em forma de cordel, 
literatura de fácil compreensão com rimas que 
ficam gravadas como música”, disse. Foi o pri-
meiro passo para um novo projeto.  

Mesmo jamais tendo escrito poesia em 
sua vida, Torres Madeira resolveu arriscar e 
acabou descobrindo o dom para a literatura. 
“Quando terminei meu primeiro cordel, chama-

do de A visão do Escolar, notei que as críticas 
eram positivas e nunca mais parei de escrever 
sobre assuntos médicos-oftalmológicos na 
forma de literatura de cordel”, lembrou.

Com o sucesso, o oftalmologista e com-
positor de cordéis lançou o seu próprio site 
onde hospeda suas criações e, segundo o 
autor, seu portal já está sendo acessado por 
pessoas de 15 países. 

O poema com maior número de acessos 
surgiu de uma solicitação da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (ANVISA), que lan-
çou o desafio de escrever cordel sobre “auto-
medicação”. “A ideia é nobre e de grande valor 
para a conscientização da população. Fiz em 
um dia e esse poema está sendo campeão de 
acessos e comentários”, comemorou o autor.

Hoje já são aproximadamente 40 poemas 
elaborados e disponibilizados no site, tendo 
os procedimentos oftalmológicos como tema 
principal. 

O médico não tem dúvidas ao afirmar da 
onde tira inspiração para seus textos e preten-
de continuar com a pioneira iniciativa.  “O amor 
pela Oftalmologia, a grande identificação que 
tenho com meus pacientes e a afinidade com 
as pessoas são os três fatores predominantes 
para continuar escrevendo. Sou feliz com es-
se duplo trabalho, pois continuo também com 
a área de Oftalmologia, mas pretendo conti-
nuar levando rimas e conscientização para o 
lar das pessoas”, finalizou Torres Madeira.

 Acesse e confira o trabalho do médico no 
www.levimadeira.recantodasletras.com.br 

...
Compadre a coisa é séria 
Preste muita atenção 
O consumo está danado 
Por quase toda a nação 
Muita gente tá morrendo 
Por automedicação 
 
Remédio vira veneno 
Leva a intoxicação 
Se usado sem receita 
Sem devida indicação 
A ANVISA dá o alerta 
Pra toda população 
 
O primeiro lugar ocupa 
Numa grande relação 
Toxicidade por drogas 
Provocando internação 
É dinheiro que se gasta 
Por falta de educação

...
Meu compadre a coisa certa 
É procurar se consultar 
E usar corretamente 
O que o médico lhe passar 
Medicar-se é mau negócio 
Nunca mais vá vacilar 
 
Não embarque em propaganda 
Seja em rádio ou em TV 
Nem todas são verdadeiras 
Mas todos querem vender 
Sua saúde é importante 
Mas é fácil de perder

Doutor eu trouxe aqui 
Pra sua avaliação 
Meu bebê recém-nascido 
Este lindo garotão 
Fazer teste do olhinho 
Pois já fez o do pezinho 
Vou cuidar da prevenção 
 

Muito bem disse o doutor 
Vamos lá examinar 
Ligou o oftalmoscópio 
E nos olhos foi focar 
O reflexo está vermelho 
Eu vejo pelo aparelho 
Que normal seu filho está 
 

Este teste do olhinho 
É bem fácil de fazer 
Oftalmoscópio direto 
É com ele que se vê 
Reflexo avermelhado 
Na pupila projetado 
Lá nos olhos do bebê 
 

Quanto mais cedo for feito 
Mais correta decisão 
Prevenir ambliopia 
A preguiça da visão 
A luz precisa chegar 
Lá na retina focar 
Estimular a visão 
...

Trecho do poema 
sobre Automedicação

Trecho do poema sobre Teste do Olhinho
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