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55 anos
DE COMPROMISSO
COM A OFTALMOLOGIA

Em 1º de março de 1963, o jovem e visionário Dr. Leiria de Andrade Júnior 

liderou um grupo de amigos oftalmologistas, grupo esse que fundou a então 

Sociedade de Oftalmologia do Ceará. Desde essa data, a atual Sociedade 

Cearense de Oftalmologia une os oftalmologistas do estado e é referência para 

as demais instituições federativas de mesmo propósito.

Nós, do Hospital de Olhos Leiria de Andrade, temos o orgulho e satisfação de 

fazer parte desta história de sucesso, desde a época da sua fundação:

••    Dr. Leiria de Andrade Júnior - Fundador e Presidente em 1963 e 1964

•    Dr. Leiria de Andrade Neto - Presidente em 1995 e 1996

•    Dr. Newton Andrade Junior - Presidente em 2015 e 2016

Parabenizamos a SCO pela consolidação nesses 55 anos de história e de 

compromisso com a saúde e a Oftalmologia no Ceará!
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Caro (a) leitor(a), apresentamos um número bem especial da nossa revista 
que celebra os 55 anos da Sociedade Cearense de Oftalmologia e também os 
40 anos de dedicação à oftalmologia com o Dr. Aristófanes Canamary.

A entidade que tem destacada atuação junto aos oftalmologistas e, 
sobretudo, em prol da saúde ocular da população tem desenvolvido 
inúmeras ações, entre elas a defesa de classe contra o exercício ilegal da 
Medicina. 

Nos editoriais a seguir, você poderá conferir editoriais assinados pelo 
presidente do CBO, Dr. Ottaiano; Dr. David Lucena (presidente SNNO); Dr. 
Abrahão Lucena (presidente SCO); Dr. Newton Jr. (CDG/CBO) e Dr. Geroge 
Carneiro (vice-presidente SCO);

Destacamos também as reportagens conceituais sobre a atuação de 40 
anos à oftalmologia com o Dr. Aristófanes Canamary; a Clínica Pró-Vision; 
Dra. Hissa Tavares e sua destacada atuação na oftalmologia e o Centro 
Especializado da Visão localizado na região do Cariri 

Caro (a) leitor(a), em dezembro, estaremos de volta com reportagens 
e artigos sobre Medicina, Direito & Saúde. Lembrem-se de verifi car 
esta e outras edições com nosso App, o download é gratuito www.
jornaldomedico.com.br/aplicativo 

Mantenham-se informados acompanhando os nossos canais digitais 
facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico.

Até o próximo número e boa leitura!
ARGOLLO
Diretor-Executivo
Marketólogo e Membro Honorário da SOBRAMES/CE

SCO, 55 ANOS NA VANGUARDA
DA OFTALMOLOGIA CEARENSE
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Autora: Rafaele Esmeraldo Menezes
JORNALISTA, REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE

ARISTÓFANES CANAMARY
há 40 anos, dedica-se à 
Oftalmologia 
O oftalmologista, Aristófanes Canamary, está 

comemorando Bodas de Rubi dedicado à 
Oftalmologia. São 40 anos e ainda assim sente-se 

com o vigor de um iniciante, sempre buscando aprender e 
aprimorar. Hoje está como presidente, da Clínica Aristófanes 
Canamary, da Vision Laser, do Centro de Correção Visual 
a Laser e da Cooperativa dos Oftalmologista do Ceará na 
luta por salário digno para a classe Médica.

“A Clínica Aristófanes Canamary nasceu desde o início 
da minha carreira, com o apoio incondicional da minha 
esposa, Vânia Canamary. Também é vibrante trabalhar 
com dois filhos oftalmologistas, Fabio Canamary e 
Aristófanes Canamary Jr., e uma filha odontologista, 
Cristiane Canamary. Com profissionalismo todos têm 
batalhado, de maneira incansável, pelo crescimento desse 
trabalho voltado para saúde. Outro aspecto importante é 
a dedicação dos nossos funcionários, facilitando assim 
o bom relacionamento médico-paciente. Acredito que 
juntos iremos mais longe, sempre com a presença de 
Deus em nossas vidas”, afirma dr. Aristófanes Canamary.

“A nossa equipe médica é composta por profissionais 
competentes, qualificados, garantindo o excelente 
serviço. Hoje, para agregar e ampliar a área de atuação, 
temos o Centro Cirúrgico da Visão (CCV), no qual o 
foco é a cirurgia de catarata. Os avanços tecnológicos 
permitiram progressos na área de cirurgia refrativa tão 
significativos que têm melhorado o pós-operatório 
desse procedimento, possibilitando uma recuperação 

ORTODONTIA, DRA. CRISTIANE CANAMARY, CRO-CE 4254
As visitas regulares ao dentista iniciadas logo quando ocorrem o nascimento dos dentes, 
fazem com que o profissional acompanhe a evolução dentária e seu desenvolvimento. Desta 
forma, consegue-se detectar o início de problemas que podem já ser evitados e controlados 
no começo. A prevenção é a melhor opção sempre, por isso a necessidade de procurar um 
especialista logo cedo. Um tratamento bem indicado na infância pode diminuir ou eliminar o 
tratamento ortodôntico na fase adulta, pois o profissional irá usar o crescimento e a falta de 
maturação óssea a seu favor.

mais rápida da visão. A cirurgia corrige hoje a miopia, o 
astigmatismo e a hipermetropia, com muita segurança. 
Tem também melhorado a visão de perto para pacientes 
présbitos (visão cansada) com mais de 40 anos”, afirma o 
presidente.
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De acordo com o dr. Fabio Canamary, a catarata consiste em uma alteração 
caracterizada pela opacidade gradual do cristalino levando a uma piora 

progressiva da visão com embaçamento visual, dificuldade para dirigir à 
noite e executar tarefas diárias. “O tratamento é a cirurgia com remoção do 
cristalino opaco e substituição por uma prótese (lente intraocular)”, afirma. 

“Um diagnóstico precoce possibilita tratamento imediato, com alta chance 
de desenvolvimento normal da visão. O Teste do Olhinho pode ser realizado 

inicialmente pelo pediatra, na maternidade. Depois, por um oftalmologista 
especializado que observa se o eixo visual está livre, sem nenhuma 

obstrução, como catarata, glaucoma congênito, tumores, inflamações 
vítreas”, relata a oftalmologista, Vanessa Gomes.

A dra. Marúcia Benevides destaca que o único profissional que está 
preparado para avaliar a visão é o oftalmologista. Ao entregar seu exame 

ocular a um profissional não médico, o paciente além de estar autorizando 
uma prática ilegal, está colocando em risco sua saúde ocular.

Vale lembrar que a adaptação das lentes de contato é um ato Médico. O uso 
das lentes exige cuidados especiais de limpeza e desinfecção, que se obedeça 

ao tempo de uso e período de troca, para evitar irritações e complicações. 
“Com as lentes podemos corrigir diversos erros de refração: Hipermetropia, 
Miopia, Astigmatismo e a famosa vista cansada, a Presbiopia”, afirma dra. 

Alessandra Rossi.

Outro serviço da Clínica Canamary é o tratamento de Glaucoma que é 
uma neuropatia silenciosa que ocasiona a perda irreversível da visão. 

“Normalmente sem causar sintoma agudo, o diagnóstico é feito com a 
medida da pressão ocular e o exame do fundo do olho. É uma patologia com 

caráter hereditário, independente de sexo, assim como diabetes e pressão 
arterial alta”, diz a dra. Hissa Tavares.

Por sua vez, o dr. Aristófanes Canamary Jr. diz que “a Degeneração Macular 
Relacionada à Idade (DMRI) é caracterizada por drusas, atrofia (forma seca) 
e crescimento de neovasos (forma úmida) que acometem a área central da 

retina, a mácula. A Tomografia de Coerência Óptica (OCT) é importante no 
diagnóstico e no manejo da DMRI, por definir a arquitetura transversal da 

retina e ajudar a avaliar a resposta ao tratamento”. 

Já das patologias relacionados às pálpebras, vias lacrimais e órbita, 
conhecida como oculoplástica, é realizada a cirurgia plástica ocular. 

Atualmente estes problemas podem ser resolvidos ou amenizados através 
de cirurgias sob anestesia local com sedação, sem necessidade de internação 

hospitalar, alta imediata, pós-operatório tranquilo, sem grandes restrições e 
mínimas cicatrizes”, afirma Ana Karla Soares.
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AÇÃO SOCIAL ROTARY BARRA, ITAMARATY
E CLÍNICA ARISTÓFANES CANAMARY
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SCO 55 ANOS
Surge a Sociedade de 
Oftalmologia do Ceará

Fonte: Arquivo Sociedade Cearense de Oftalmologia

Por iniciativa de grupo liderado pelo Dr. Leiria de 
Andrade Jr., os oftalmologistas se desvincularam 
da Associação dos Oftalmologistas e 

Otorrinolaringologistas do Ceará (que, dissolvida, 
originou a Sociedade Cearense de Otorrinolaringologia, 
Broncoesofagologia e Foniatria). Fundou-se, então, 
oficialmente, em 1º de março de 1963, a Sociedade 
de Oftalmologia do Ceará filiada à Associação Médica 
Brasileira por meio do Centro Médico Cearense. Sua 
primeira diretoria foi constituída pelos Drs. Leiria de 
Andrade Jr. (presidente), Décio Teles Cartaxo (vice-
presidente), Leopoldo Farias Moura (secretário-geral) 
e Walter Machado da Ponte (tesoureiro). Presentes 
ainda, na primeira reunião, os Drs. Zairton Gaspar de 
Oliveira, Valzenir Rodrigues de Castro, Fernando Monte, 
Fernando Antônio Martins do Couto e Afrânio Memória.

Os livros de atas anotaram a seguinte movimentação 
científica naquele ano:
“O emprego do Diamox no escotoma cintilante”, resumo de 
artigo de revista apresentado pelo Dr. Leopoldo Farias Moura.
“Câmara plana no afácico”, trabalho do Dr. Leiria de Andrade Jr.
“Considerações sobre ambliopia e seu tratamento” – Dr. 
Valzenir Rodrigues de Castro
“Neurites Ópticas” – Dr. Roberto Caminha Juaçaba.

Registram ainda os livros de atas, a partir de 1967, o início 
das dificuldades que viriam a se abater sobre a medicina 
em geral, com a entrada em cena da assistência médica 
por meio de convênios com a Previdência Social. Em 
1969, o Dr. Valzenir de Castro comunicou, na sessão do 
dia 6 de fevereiro, o início do funcionamento do Instituto 
de Oftalmologia do Pirambu, de sua propriedade, e o 
pedido de credenciamento feito ao Instituto Nacional 
da Previdência Social (INPS) para atendimento aos 
seus segurados. Na mesma sessão, os Drs. Leiria de 
Andrade e Antônio Rangel se disseram inclinados a 
também credenciar sua clínica já que se rompia o acerto 

de somente trabalhar para a Previdência Social na 
qualidade de funcionários. Os debates foram acalorados.

A Sociedade de Oftalmologia do Ceará funcionou 
regularmente até 1974, quando enfrentou dissensões 
causadoras de considerável marasmo em suas 
atividades.

Para superar a lacuna, um grupo, liderado pelos 
Drs. Valter Justa, Fernando Monte e Emilson Barros 
de Oliveira, fundou, em 1977, o Centro de Estudos 
Oftalmológicos do Ceará (CEOCE), que funcionou sob a 
presidência do Dr. Valter Justa até a regularização das 
atividades da Sociedade em 1979, quando se dissolveu. 
O CEOCE organizou a Primeira Jornada Cearense de 
Oftalmologia, ocorrida no Centro de Convenções do 
Hotel Colonial, nos dias 6 e 7 de janeiro de 1978, com 
participação dos Oftalmologistas locais e de outros 
estados. No programa, temas de cirurgia plástica ocular 
(Drs. Germano Riquet e Vitoriano Barbosa, ambos de 
Fortaleza), glaucoma (Dr. João Orlando Ribeiro Gonçalves 
(de Teresina), biomicroscopia da retina (Dr. Afonso 
Medeiros, do Recife), Fluoresceina e fotocoagulação 
(Dr. Christiano Barsante, de Belo Horizonte), vitrectomia 
(Dr. Valter Justa, de Fortaleza), descolamento da retina 
(Dr. João Alberto Holanda Freitas, cearense radicado em 
Campinas, São Paulo) e microcirculação da retina (Dr. 
Fernando Monte, de Fortaleza).

Ironicamente, em fase má da sociedade, ocorreu, 
em Fortaleza, em 1975, o Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia sob a presidência do Dr. Leiria de Andrade 
Jr., então presidente do CBO. Foi um evento marcante 
sob todos os aspectos. Convidados especiais de outros 
países e a nata da oftalmologia brasileira apresentaram 
temas do maior interesse. Ao final desse congresso, foi 
inaugurado, na Clínica Oftalmológica do HGF, o primeiro 
fotocoagulador de raios laser de argônio do Brasil.
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SCO 55 ANOS
Gestão marcada
pela defesa de classe
Foi com grande alegria que aceitei o chamado 

dos amigos associados da SCO para presidi-la. 
Eu já tinha presidido por duas gestões a nossa 

cooperativa, mas confesso que são instituições de 
perfis completamente diferentes. O sentimento é 
outro, a representação é realmente social. 

Muita coisa mudou ao longo desses 55 anos da 
SCO, tanto do ponto de vista dos nossos associados 
como das demandas da nossa sociedade. Tentamos, 
junto com nossas representações de classe e de 
especialidades, a nível regional e nacional, responder 
a essas demandas, para fornecer à nossa população 
as necessidades básicas de saúde ocular. Claro, 
nem tudo depende apenas das nossas ações, 
somos constantemente regulados por projetos de 
governos que nem sempre têm co-mo prioridade as 
necessidades da nossa população e, vamos combinar, 
não tem como uma socie-dade de especialidade levar 
nas costas os problemas de saúde de um estado 
inteiro. 

Apesar de ter escolhido a bandeira da defesa de 
classe, tivemos que estar presente em uma variedade 
de projetos que necessitariam do braço forte da 
nossa SCO, desde atendimentos de cu-nho social até 
planejamento de ações de saúde ocular nas esferas 
municipal e estadual.

Uma ideia inovadora da nossa diretoria foi investir 
na independência financeira da SCO, tendo como 
planejamento a atração de antigos parceiros do ramo 
óptico para serem patronos da nossa instituição. A 
ideia foi muito bem recebida pelos parceiros e hoje a 
SCO consegue arrecadar o suficiente para manter sua 
estrutura funcionando sem a necessidade de rateios 
negativos inespera-dos com seus associados.

Nosso ponto forte foi, sem dúvidas, a luta contra o 
exercício ilegal da Medicina na área da oftalmologia. 
Até novembro de 2018, somamos 22 processos 
abertos distribuídos nas principais cidades do nosso 
estado. Tivemos um grande parceiro, o Conselho 
Regional de Medicina que absorveu todas as 
denúncias efetuadas pelos associados, participando 
também das fiscalizações solicitadas pela vigilância 
sanitária e Ministério Público.

A nossa sociedade vem se fortalecendo a cada ano, 
a cada gestão, necessitando sempre, independente 
da ideologia política de seus associados, da união 
em torno de uma causa comum: o bem-estar da 
saúde ocular da população cearense, o resguardo e o 
preceito legal do exercício da nossa profissão. 

Dr. Abrahão Lucena, presidente SCO
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SCO 55 ANOS
Sociedade Norte 
Nordeste de Oftalmologia  
homenageia a Sociedade 
Cearense de Oftalmologia

As comemorações pelos cinquenta e cinco anos 
da Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO), 
celebrada durante o seu 28º congresso, mostra o 

que significa esta sólida entidade médica, con-siderada 
uma das mais atuantes no país, a união. Por meio dela, 
conseguimos prestígio, coesão, valorização na ética, 
realização de grandes campanhas sociais, avanços 
científicos e importantes vitórias na luta em prol da 
defesa de nossa especialidade.

Como ex-presidente da SCO (gestão 2008/10), saúdo 
todos os ex-presidentes, a partir do seu primeiro líder, 
o saudoso e visionário Prof. Leiria de Andrade Júnior 
(in memoriam), o presidente atual Dr. Abrahão Lucena 
e o seu sucessor Dr. George Carneiro que, não tenho 
dúvida, continu-ará aprimorando o cumprimento das 
obrigações de nossa sociedade. Todos e suas diretorias 

doa-ram e continuarão doando parte de seu tempo, 
lutando por todos nós, oftalmologistas cearenses.  

Temos muito a comemorar, pois vemos que o nosso 
sacrifício está sendo recompensado e que a manutenção 
de nossa união será cada vez mais importante 
no combate ao exercício ilegal da oftalmologia e, 
consequentemente, na melhora da saúde ocular da 
população do nosso esta-do.

A Sociedade Norte Nordeste de Oftalmologia (SNNO), 
juntamente com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), continuará dando total apoio às ações da 
SCO, porque são sempre em-preitadas legítimas, 
responsáveis e vitoriosas.

Parabéns para todos os médicos oftalmologistas da SCO!

Esq/Dir: David Lucena (presidente SNNO, Abrahão Lucena (presidente SCO), Florentino Cardoso (ex-presidente AMB)
e Marcos Ávila (ex-presidente CBO).
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OFTALMOLOGIA NACIONAL
O CBO e o ensino
da Oftalmologia

Dentro de algumas semanas, estará em plena 
operação a Plataforma de Gestão de Ensino 
CBO que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

incorporou para contribuir para o aprimo-ramento do 
ensino da especialidade em todo o país.

Muitos colegas ligados ao movimento médico 
por certo estranharão que uma entidade que 
representa uma especialidade médica chame para si 
a responsabilidade de aprimorar o ensino, realizando 
pesados investimentos necessários para implantar e 
manter uma plataforma de internet com a finalidade 
de gerenciar as atividades didáticas de cerca de 2.000 
residentes, preceptores e coordenadores, em 102 
cursos de Especialização em Oftalmologia, espalhados 
por todo o Brasil. A Plataforma de Gestão de Ensino 
CBO, originada da avançada e com-plexa plataforma 
de planejamento e gerenciamento de negócios Canvas, 
tem como objetivos principais ampliar a aproximação 
e o apoio aos cursos de especialização credenciados 
pelo CBO, bem como simplificar e intensificar o ensino 
e o aprendizado da especialidade.

A plataforma permite acesso a todas as áreas 
da Oftalmologia para todos os cursos, possibilita 
o aprimoramento da qualificação, tem certa 
uniformidade curricular, possui a avaliação per-
manente dos alunos, bem como contém a análise da 
evolução de cada um e permite o ge-renciamento dos 
cursos credenciados.

A médio prazo, a plataforma permitirá que o CBO 
acumule dados suficientes para iniciar projetos 
de acreditação dos cursos para identificar melhor 
as demandas dos alunos e dos cur-sos nas várias 
regiões do país, além disso auxiliar na capacitação dos 
coordenadores e até criar Curso de Ciências Básicas 

em Oftalmologia que seja comum para todos.
As metas, a longo prazo, vão na direção da elaboração 
de protocolos de acreditação, criação de sistemáticas 
on-line para atendimento das demandas, implantação 
do currículo essencial em âmbito nacional e a 
ampliação da disponibilidade de debates e cursos em 
todas as áreas e níveis.

Porém, o objetivo maior e último desse esforço é 
melhorar a saúde ocular de todos os brasi-leiros, 
independente da classe social a que pertençam ou 
da região em que residam. E este objetivo maior só 
poderá ser alcançado a partir da formação de médicos 
cientificamente pre-parados, eticamente motivados 
e socialmente responsáveis. 

Os objetivos do CBO são contribuir para a melhoria do 
ensino e da assistência médico-oftalmológica no Brasil.

Dr. José Augusto Alves Ottaiano, presidente CBO
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SCO 55 ANOS
Orgulho por
tão valiosa instituição

Estamos todos em festa para a comemoração 
dos 55 anos da nossa Sociedade Cearense de 
Oftalmologia (SCO). Por tudo que nossa instituição 

representa, tenho certeza de que o orgu-lho por tão 
valiosa instituição é um sentimento compartilhado por 
toda a nossa especialidade.

Isso pode ser facilmente explicado pela relevância e 
referência que a nossa entidade tem se tornado para 
as demais filiadas estaduais do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), insti-tuição máxima da oftalmologia 
brasileira.

Para ilustrar essa relevância perante o nosso CBO, 
atualmente, temos conterrâneos em importantes 
cargos do conselho. Inicio citando meu amigo e membro 
na diretoria executiva: Dr. Abrahão da Rocha Lucena 
que acumula os cargos de presidente da Sociedade 
Cearense de Of-talmologia e 1º secretário do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. Temos, ainda, dois membros 
integrando o atual Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG). Eu, Newton Andrade Junior e Dr. Dácio Carvalho 
Costa, eleitos durante o 60º Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia, realizado na capital alencarina no ano de 
2017.

Aproveito a oportunidade deste texto para esclarecer 
aos nossos leitores sobre o signifi-cado, a importância 
e a influência que esse distinto conselho exerce sobre a 
diretoria executiva do CBO.

O CDG foi criado em 2005, mas só, em 2007, foi 
oficializado com a ideia de auxiliar o presidente 
e a diretoria, como um todo, do CBO. Trata-se de 
um conselho consultivo em que os projetos e as 
importantes decisões da oftalmologia nacional tendem 
a ser discutidos e reformados em suas reuniões.

Atualmente, presidido pelo respeitado Professor 
Newton Kara José, o CDG é composto por todos os ex-
presidentes do CBO e mais quatro integrantes eleitos 
durante os congressos brasi-leiros realizados durante os 
anos ímpares. As próximas eleições, portanto, ocorrerão 
no futuro congresso brasileiro a ser realizado no Rio de 
Janeiro em 2019, quando será realizada a última reunião 
do CDG com os atuais 4 membros escolhidos para as 
vagas rotativas.

Além dos membros cearenses já mencionados, cito os 
colegas Dr. Bernardo Menelau Cavalcanti de Recife-PE e 
Dr. Breno Barth Amaral de Andrade de Natal-RN que se 
somam aos demais membros do CDG. 

Apontaria as demandas políticas, jurídicas, de saúde 
suplementar, sociais e acadêmicas como importantes 
pautas em meio a tantas outras que tive a oportunidade 
de opinar e ajudar como conselheiro. 

É inquestionável a dimensão e a extrema valia do 
CDG para o CBO. Entretanto, ressalto que CBO somos 
todos nós e, como pessoas politizadas, devemos 
vestir a camisa da nossa enti-dade que representa a 
oftalmologia brasileira, pois juntos somos mais fortes.
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SCO 55 ANOS
Congresso Cearense
de Oftalmologia 
O congresso cearense de oftalmologia 2018 foi 

organizado por uma das maiores empresas 
de eventos do País. A diretoria da sociedade 

cearense de oftalmologia (SCO) se preocupou com 
cada detalhe, dando uma ênfase, é claro, para grade 
científica. Cada módulo de subespecialidades foi 
entregue a um oftalmologista de referência para 
montagem dos temas, sendo escolhido colegas do 
Ceará e de outras regiões do país para composição 
dos módulos.

O congresso será sediado na faculdade Christus, 
que possui uma estrutura dirigida para esse tipo de 
evento, além de não gerar nenhum custo para nossa 
sociedade. Além da renda gerada pelas inscrições, 
a captação de recursos com nossos parceiros de 
mercado e em instituições públicas, como o governo 
do estado, deixará o financeiro da SCO com “fôlego” 
até meados de 2019.

A parte científica ficou dividida entre a apresentação 
de casos clínicos, painéis e aulas, sendo buscado 
temas de relevância do momento para a atualização 
do colega Médico oftalmologista. A perspectiva é 
que o evento supere todos os anteriores em número 
de participantes, pois a grande quantidade de pré-
inscritos aponta para um grande congresso.

A diretoria 2016 – 2018 terá a honra de repassar 
a sociedade cearense de oftalmologia, não só com 
um financeiro equilibrado, sem dívidas e com uma 
boa reserva de caixa, mas com o maior número de 
processos abertos da história da SCO contra o exercício 
ilegal da Medicina. Essa luta foi a grande bandeira 
dessa diretoria por perceber uma necessidade de 
proteção da saúde ocular da população cearense 
contra as investidas da indústria que explora o ramos 
de venda de óculos e lentes de contato por indivíduo 

não habilitado legalmente.

A SCO vive um momento de grande equilíbrio, muito 
bem relacionada dentro do meio jurídico e político. 
Nossa posição dentro desse cenário é bem dinâmica, 
sendo preparada estratégias quase que diariamente 
para oferecer aos nossos associados e a nossa 
população a proteção necessária contra a ideologia 
de mercantilização da Medicina.

Dr. Abrahão Lucena, presidente SCO
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CLÍNICA PROVISION
Mais de duas décadas de 
alto nível em Oftalmologia 

A Clínica ProVision foi fundada, no dia 20 de 
agosto de 1996, pelo oftalmologista, Edison 
Costa, após retornar de uma viagem de estudos 

aos Estados Unidos, onde frequentou o serviço de 
Oftalmologia do Baylor College of Medicine, em 
Houston, no Texas. Com oftalmologistas de excelência 
no cuidado da saúde da população, no Ceará, a Clínica 
ProVision oferece aos seus pacientes uma tecnologia 
de ponta para o tratamento da catarata, glaucoma, 
doenças da córnea e do segmento anterior do olho. 
Possui aparelhagem completa com diversos testes 
diagnósticos e centro cirúrgico moderno.

Entre os aparelhos estão: microscópio cirúrgico com 
ótica alemã Leica – no qual as cirurgias são gravadas 
em alta definição; sistema de posicionamento 
de lentes intraoculares Verion – para auxiliar no 
resultado refrativo perfeito para a cirurgia de 
catarata; fotografia tridimensional do nervo óptico – 
para acompanhamento de glaucoma; setor de lentes 
de contato completo – cobrindo as necessidades 
estéticas e corretivas de diversas doenças de córnea e 
campo visual em frequência dupla – para diagnóstico 
precoce de glaucoma.

De acordo com o oftalmologista Dácio Carvalho 
Costa, “a ProVision oferece o mesmo nível de 
profissionalismo e tecnologia dos principais centros 
oftalmológicos do Brasil e exterior. O principal 
diferencial são os médicos bem formados, com 
título de especialista pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo 
(USP) e em renomadas instituições do Brasil.

“As expectativas futuras são de uma expansão na 
parte de tecnologia da informação, tornando toda a 
parte diagnóstica da clínica online, permitindo que o 

paciente acesse seus exames de casa, bem como o 
médico solicitante”, relata dr. Dácio Carvalho Costa.

Hoje a equipe que está à frente da clínica são: dr. 
Francisco Edison Andrade Costa, dr. Dácio Carvalho 
Costa, dr. Samuel Carvalho Costa, dr. Adriano de 
Almeida Chaves, dr. Hegel Bessa Jorge, dr. Geraldo 
Magela de Araújo Leite, dr. Diego Morais Gomes, 
dr. Márcio Vasconcelos dos Santos, dr. Francisco 
Nepomuceno, dra. Lucimara Ximenes Mendonça e 
Montenegro e dra. Isa Ferreira Gomes Barreto. 

Ao centro o fundador da Clínica Pró-Vision, Dr. Edison Costa (grava 
vermelha) ladeado pelo renomado corpo clínico.
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HISSA TAVARES
Oftalmologista por 
inspiração e atuante
na defesa de classe 

O amor pela oftalmologia vem agregado na 
trajetória da dra. Hissa Tavares em relação 
às grandes conquistas em prol da saúde 

dos cidadãos cearenses. Essa inspiração nasceu 
ainda quando era criança, advinda do exemplo de 
seu saudoso pai, o ex-diretor da Unimed, oftal-
mologista, Hildo Pereira Lima que cursou Medicina na 
Universidade de Brasília.
 
A dra. Hissa Tavares formou-se em Medicina pela 
Universidade de Ciências Médicas em Alagoas, em 
2002. Fez residência em Oftalmologia no Hospital de 
Olhos Leiria de Andrade, especialização em glaucoma e 
catarata, na Santa Casa de Belo Horizonte e mestrado 
e douto-rado em glaucoma, na Universidade de São 
Paulo de Ribeirão Preto. 

Engajada no movimento médico, a oftalmologista, 
há seis anos, ocupa cargo relevante na gestão 
da Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO). 
Atualmente, está como secretária-geral e logo 
assumirá a vice-presidência. Hissa Tavares ressalta 
que a entidade vem lutando de maneira incansável na 
defesa da classe contra o exercício ilegal da Medicina.

¨Tenho muito amor pela minha profissão e assim sou 
realizada. Sinto alegria e entusiasmo em atender cada 
paciente, sempre buscando deixá-lo melhor do que 
quando entram no con-sultório. Ainda que recebam 
o diagnóstico de uma doença crônica, terão a certeza 
de que ali serão bem tratados”, afirma Hissa Tavares.

A oftalmologista relata que a SCO tem estimulado 
bastante a educação continuada dos of-talmologistas 

e residentes e defende que as instituições de ensino 
promovam aulas junto à entidade, para reunir todos 
os profissionais e trabalhar em alto nível. O intuito 
é que a classe torne-se cada vez mais unida e forte 
com um trabalho sempre junto à população.
 
Nos 55 anos da SCO, a dra. Hissa Tavares destaca as 
ações sociais, que são campanhas reali-zadas uma 
vez ao mês, nos bairros de Fortaleza, para atender a 
população e informar sobre as doenças oftalmológicas, 
além de outras enfermidades que podem atingir a visão, 
como hiper-tensão arterial e diabetes. Na oportunidade, 
também, são feitos alguns encaminhamentos, inclusive, 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nessas atividades, 
há sempre um preceptor, staff e três ou quatro 
residentes. Vale ressaltar que todas as residências de 
Oftalmologia parti-cipam das ações.
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CENTRO ESPECIALIZADO DA VISÃO
realiza serviços de 
qualidade no Cariri

Oftalmologia de Juazeiro do Norte/CE está muito 
bem representada, pois o Centro Especializado 
da Visão (CEV) disponibiliza a seus clientes 

serviços de alta qualidade com equipamentos 
modernos e uma equipe altamente capacitada. O CEV 
se localiza na rua: Padre Cícero, n° 511, no centro de 
Juazeiro do Norte, Ceará.

O CEV realiza exames de adaptação de lentes 
de contato, aplicação de botox, cirurgia de 
catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia de vias 
lacrimais, cirurgia de plástica ocular, campo visual 
computadorizado, curva diária de pressão intraocular, 
check-up para glaucoma, ecobiometria, gonioscopia, 
mapeamento de retina, tomografia de coerência 
óptica, paquimetria, refração computadorizada, teste 
de sobrecarga hídrica, teste do olhinho, topografia 
corneana, retinografia e yag laser.

Seu corpo clínico é formado por renomados e 
competentes profissionais: Dr. José Vasques 
Landim é médico formado pela Universidade 
Federal do Pernambuco (UFPE) com especialização 
em oftalmologia também pela UFPE, membro da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e da Sociedade 
Cearense de Oftalmologia (SCO).

Dr. George Vasques Landim é médico oftalmologista 
com especialização pela Fundação Leiria de Andrade 
/ CE, especialista em catarata e glaucoma pela 
Santa Casa de Belo Horizonte/MG, possui título 
de especialista em oftalmologia pelo CBO e pela 
Associação Médica Brasileira (AMB), membro da 
Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), Sociedade 
Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa,  da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e 

Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO).

Dra. Karina Ameno Vasques é médica oftalmologista 
com Residência Médica pela Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES), especialista em plástica ocular 
e vias lacrimais, catarata e glaucoma pela Santa Casa 
de Belo Horizonte/MG, possui título de especialista 
em oftalmologia pelo Conselho Federal de Medicina. 
Além disso, é membro da Sociedade de Plástica 
Ocular e Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO).

O CEV tem a marca do atendimento humanizado, 
prezando pela ética e bem-estar dos seus pa-cientes. 
Realiza atendimentos todas os dias da semana, 
atendendo a particulares e convênios: Fundação 
Assefaz, Famed, Issec, Free Life, Camed, Geap Saúde, 
Afagu, Serpro, Pas, Correios, Hapvida, Cassi, Cafaz e 
SUS .
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SOCIAL DA SCO 
Engajamento voluntário 
da classe oftalmológica

Rege o estatuto da Sociedade de Oftalmologia do 
Ceará (SCO) em seu primeiro artigo que, entre 
as suas atribuições, a mesma tem por obrigação 

“motivar e envolver a oftalmologia cearense em 
projetos destinados a promover a saúde ocular da 
população, incluindo campanhas de educação e 
assistência oftalmológica”.

Não obstante ao apoio dado às ações individuais 
promovidos por colegas e instituições das quais 
fazem parte (Rotary, Lions, igrejas, ONGs...), a SCO 
vem buscando parcerias com empre-sários do ramo 
ótico, laboratórios, imprensa, sociedades médicas e 
instituições não governamen-tais. A ideia é promover 
a saúde ocular e, ao mesmo tempo, alertar a população 
à importância do exame médico oftalmológico e aos 
riscos da falta deste.

Ao mesmo tempo, a SCO mantém contato com o 
estado, municípios e com o ministério da saú-de 
por meio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), cuja ação conjunta identificamos problemas, 
traçamos metas, criamos programas e buscamos a 
viabilidade dos mesmos.

Atualmente, a SCO tem evoluído muito na prestação 
de serviços e na educação da população. O 
engajamento voluntário de grande parte dos colegas 
oftalmologistas é o grande propulsor para essas 
novas conquistas e para o resultado otimizado das 
campanhas. As ações têm sido mais frequentes e 
mais eficazes. Porém, em alguns bairros da capital 
e em alguns municípios, o povo sofre ainda com a 
desinformação e o atendimento irregular/ilegal de 
não médicos. É nosso obje-tivo atingir essa camada 
da população.

Em ação conjunta com a Sociedade Norte-Nordeste 
de Oftalmologia (SNNO) e com o CBO, novos frutos 
virão! E seguiremos nós, enquanto SCO, na vanguarda 
da oftalmologia brasileira.

à esquerda o Dr. George Carneiro, vice-presidente SCO

Oftalmologista,
cooperamos com sua vida financeira.

Tudo isso de um jeito bem diferente e colaborativo, com Linhas de Crédito 
exclusivas para o exercício da sua profissão. Aqui você é dono do negócio!
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