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Caro (a)s leitores (a)s, trazemos um número 
temático sobre a oftalmologia para registrar e 
evidenciar o Dia do Oftalmologista, profissional 
este tão importante para a nossa sociedade.

Grandes personagens que estão em terras 
alencarinas levam a oftalmologia a patamares 
nacionais, ocupando cargos em importantes 
entidades representativas da classe oftalmológica 
que seriam: Dr. Abrahão Lucena, atual presidente 

da Sociedade Cearense de Oftalmologia, ocupando a 1ª Secretaria do 
CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Vale ressaltar que o último 
cargo ocupado por um cearense na diretoria da entidade foi o saudoso 
Prof. Leiria de Andrade Jr., nesse caso, como presidente, em 1973. 
Além disso, Dr. Dácio Costa e Dr. Newton Jr. membros do Conselho de 
Diretrizes e Gestão do CBO e por fim, o Dr. David Lucena presidindo a 
SNNO, Sociedade Norte Nordeste de Oftalmologia, entidade de grande 
relevância nacional. 

Nos editoriais seguintes da revista, temos importantes artigos 
sobre oftalmologia com: Dr. Abrahão Lucena com saudação aos 
oftalmologistas pelo Dia do Oftalmologista; preparativos para o 
Congresso Cearense de Oftalmologia; a 1ª Secretaria do CBO; além 
da sua homenagem ao oftalmologista/vereador Dr. Eron Moreira; 
a oftalmologia promovendo inclusão social (Dr. George Carneiro); 
Dr.David Lucena sobre a posse da nova gestão da SNNO, Sociedade 
Norte Nordeste de Oftalmologia; Dr. Dácio Costa sobre “CDG/
CBO, Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO”; Dr. Armando 
Crema, presidente da SBO, Sociedade Brasileira de Oftalmologia; 
além do renomado oftalmologista Dr. Ottaiano, presidente do CBO 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Resgatando um pouco da história da oftalmologia cearense, 
trazemos uma conceituada reportagem dos 50 anos do Hospital de 
Olhos Leiria de Andrade.

Informamos ainda que estaremos presentes no XX Congresso 
Internacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (28 a 30 de 
junho), evento mais do que estratégico para nossa revista que agora 
trabalha no posicionamento de relevância nacional.

Caro (a)s leitores (a)s, desfrutem deste número, em breve, 
estaremos de volta com mais uma revista com artigos e 
reportagens sobre Medicina, Direito & Saúde. Lembrem-se de 
verificar esta e outras edições com nosso aplicativo, o download é 
gratuito www.jornaldomedico.com.br/aplicativo 

Mantenham-se informado acompanhando os nossos canais digitais 
facebook.com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico e o 
blog www.jornaldomedico.com.br/blog.

Até o próximo número, boa leitura!
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DIA DO OFTALMOLOGISTA
Saudação SCO
Em comemoração ao dia do oftalmologista, saúdo meus 

colegas com a lembrança do que existe de legislação para 
o exercício da nossa profissão. Na verdade, fiz um resumo 

bem didático para que, vocês médicos, tenham facilidade 
no entendimento das leis vigentes. Quanto às denúncias 
do exercício ilegal da Medicina, depois da experiência junto 
à Polícia Federal e à Polícia Civil, aprendemos que o melhor 
caminho seria denunciar, inicialmente, ao Ministério Público 
e vigilância sanitária. 
Principais Aspectos do Decreto 20.931/1932
Art. 38 - É terminantemente proibido aos optometristas a 
instalação de consultórios para atender clientes, devendo 
o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o 
depósito público, onde será vendido judicialmente para quem 
a autoridade competente oficiará. O produto do leilão judicial 
será recolhido ao tesouro, pelo mesmo processo que as 
multas sanitárias.
Art. 39- É vedado às casas de ótica confeccionar e vender 
lentes de grau sem prescrição médica, bem como 
instalar consultórios médicos nas dependências dos seus 

estabelecimentos.
Art. 41- As casas de óptica devem possuir um livro 
devidamente rubricado pela autoridade sanitária competente, 
destinado ao registo das prescrições médicas.
Principais Aspectos do Decreto 24.492/1934
Art. 13- É expressamente proibido ao proprietário, gerente 
ou ótico prático escolher ou permitir escolher, indicar ou 
aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de processo 
por exercício ilegal da Medicina que, segundo o Código Penal 
Brasileiro, decreto 2848/40, em seu art. 282, tem pena de 6 
meses a 2 anos de detenção.
Art. 14- O estabelecimento de venda de lentes de grau só 
poderá fornecer lentes de grau mediante apresentação de 
receita óptica de um médico.
Principais Aspectos da Lei 8078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor)
Art. 39- A venda casada (consulta + óculos) é crime. O acusado 
(a) pode receber desde uma multa ou uma apreensão dos 
produtos até a interdição do estabelecimento com cassação 
da licença de funcionamento.



6 Revista Jornal do Médico, Ano XIV, Nº 97 Maio Dia do Oftalmologista 2018 ISSN 2447-9233

AÇÕES SCO
A oftalmologia promovendo 
inclusão social
Quando se fala em ações sociais, é bom deixar 

bem claro a diferença entre mutirão e campanha. 
O mutirão é uma ação pontual, em que os 

objetivos têm que ser alcançados naquele momento.  
A campanha é algo mais duradouro, pois os objetivos 
serão alcançados em um tempo contínuo, portanto, são 
mais eficazes.
O C.B.O vem, através de projetos, instituindo campanhas 
que visam alcançar as mais diversas necessidades da 
saúde ocular da nossa população. A saber: Olho no olho, 
Catarata, Glaucoma.

Quando tratamos de projetos, é preponderante que 
tenhamos que transpor quatro desafios:

• Educação
• Recursos
• Continuidade
• Determinação

A educação médica vem sendo estimulada com a 
participação dos residentes de escolas oftalmológicas 
nas campanhas e mutirões. Já a educação da população 
vem por meio de uma busca constante nossa, apoiada 
pela imprensa e mídias diversas. Por fim, a educação dos 
gestores vem com a mostra de resultados alcançados.
No que se refere aos meios, dispomos do recurso 
humano e, por meio de parcerias público/privada, 
tentamos alcançar os recursos financeiros.
A continuidade e a determinação andam juntas e, a meu 
ver, dependem de dois fatores: primeiro é preciso ter 
um “pai”, ou seja, uma pessoa ou instituição que abrace 
a causa como sua; a segunda precisa de resultados, os 
quais só serão alcançados cumprindo bem as etapas 
anteriores.
A S.C.O vem sendo bastante ativa (vide quadro) em suas 
ações e busca maior efetividade, tentando alcançar 
aqueles que não nos alcançam.

Colaborador: Dr. George Emilio Sobreira Carneiro
VICE-PRESIDENTE SOCIEDADE CEARENSE DE OFTALMOLOGIA - CREMEC 6682 RQE 2851
E-MAIL: GEORGEMILIO629@GMAIL.COM

CEARÁ
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AÇÕES SCO
Preparativos para o 
Congresso Cearense de 
Oftalmologia
Apesar de estarmos no início do ano, o congresso 

cearense de oftalmologia 2018 já está a todo 
vapor. Estrutura física sendo definida, patrocínios 

sendo buscados, palestrantes sendo escolhidos e sendo 
construída uma bela e intuitiva grade teórica e prática. 
Não posso adiantar muita coisa, mas a intensão 
é trabalhar em grande parte com apresentação e 
discussão de vídeos, assim como o formatos de painel, 
tentando sair do tradicional formato de apresentação de 
aulas. Não que as aulas não sejam interessantes, mas o 
intuito é estimular ao máximo o raciocínio e a troca de 
conhecimento.
Vamos dispor de dois espaços para apresentações, mas 
pretendemos utilizar apenas um, um grande auditório 
onde acontecerá tudo e ninguém perderá nenhuma 
atividade. 
Os cursos selecionados foram o de Pentacam e OCT-A, 
que, na programação, acontecerá na tarde da quinta, 
para que, na sexta e sábado, os outros temas possam 
ser desenvolvidos com todos os participantes presentes, 
sem cursos em paralelo.

...a intensão é trabalhar em 
grande parte com apresentação e 
discussão de vídeos, assim como 

o formatos de painel, tentando 
sair do tradicional formato de 

apresentação de aulas. 
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OFTALMOLOGISTA/VEREADOR
Eron Moreira,
um homem de visão

Eron Moreira, formado pela UFC, é médico 
oftalmologista concursado da Prefeitura 
de Fortaleza, com residência médica nessa 

especialidade no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e 
também, ao longo dos anos, exerceu e adquiriu vasta 
experiência em outras atividades médicas, com formação 
técnica como médico auditor do SUS, médico perito-
examinador em medicina do tráfego e médico gestor 
em saúde. Deu sua contribuição na gestão do Dr. João 
Maia, presidente da Cooperativa dos Oftalmologistas 
do Ceará (Coftalce), assumindo o cargo de diretor-
tesoureiro, por um mandato, e ainda exerceu na Coftalce 
por dois mandatos o cargo de conselheiro fiscal. Teve 
ainda atuação cooperativista, quando esteve por dois 
mandatos no cargo de conselheiro fiscal da Unimed.

O Dr. Eron foi gestor do Hospital Distrital Gonzaga Mota 
Messejana, no primeiro mandato do Prefeito Roberto 
Cláudio, tendo contribuído juntamente com seus 
colaboradores com uma gestão qualificada que chegou 
a receber duas premiações “Ceará Gestão Pública”, 
única instituição de saúde municipal a ter até hoje essa 
importante conquista!
Atualmente, está “oftalmologista-vereador” como gosta 
de se autodenominar, exercendo o mandato na Câmara 
Municipal de Fortaleza, realizando um grande trabalho 
não somente na defesa da classe oftalmológica e classe 
médica como um todo, mas também atuando com muita 
coragem e determinação na defesa social da população 
menos favorecida de Fortaleza, que lhe confiou, nesse 
último pleito, 8.080 votos.

CEARÁ Colaborador: Dr. Abrahão Lucena
PRESIDENTE DA SOCIEDADE CEARENSE DE OFTALMOLOGIA, 1˚ SECRETÁRIO DO CONSELHO BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA, EDITOR-CHEFE DA REVISTA SOCIEDADE NORTE-NORDESTE DE OFTALMOLOGIA E COORDENADOR 
DA ESCOLA CEARENSE DE OFTALMOLOGIA - CREMEC Nº 8020 / RQE Nº 2533

E-MAIL: ABRAHAORLUCENA@GMAIL.COM
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OFTALMOLOGIA NACIONAL
A Saúde Ocular da 
população é a meta do CBO
Ao assumir a honrosa posição de presidente do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no início 
de janeiro de 2018, tinha bem claro que a tarefa 

não seria fácil, mas que, com a ajuda dos médicos 
oftalmologistas de todo o Brasil, poderia colaborar 
para que a especialidade e a saúde ocular da população 
obtivessem avanços expressivos.
Sou originário da área do ensino e esta será uma prioridade 
importante na atuação do CBO nos próximos dois anos. 
O ensino da Oftalmologia, no Brasil é, sem qualquer 
favor ou patriotada, um dos melhores do mundo e nosso 
objetivo é manter esta altíssima qualidade e aumentá-lo 
ainda mais com o uso das ferramentas proporcionadas 
pela internet e pela informática. 
Já estamos realizando estudos para adoção de 
plataformas de ensino e avaliação para os cursos de 
especialização em Oftalmologia credenciados pelo 
CBO. Essa plataforma proporcionará novos horizontes 
às instituições e a seus alunos, ajudando a sanar as 
deficientes fragilidades e favorecendo a melhoria geral 
dos cursos.
Ao lado do ensino, a defesa das prerrogativas profissionais 
dos médicos oftalmologistas é outra prioridade 
importante na atual gestão do CBO. Logo nas primeiras 
semanas, depois de assumirmos o cargo, realizamos 
a I Convenção do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
reunindo representes de sociedades estaduais, de 
sociedades temáticas, instituições de ensino e lideranças 
da especialidade para um grande debate sobre o futuro 
do exercício da oftalmologia em nosso país.
Não é segredo que nossa especialidade tem sobre si 
a ameaça da legalização da optometria praticada por 
profissionais sem formação médica ligados ao comércio 
óptico, ao mesmo tempo que não é segredo que as 
seguradoras e operadoras de planos de saúde tentam 
por todos os meios e artifícios impor pacotes que aviltam 
ainda mais os honorários médicos dos oftalmologistas 
que, sabidamente, exercem uma especialidade que 

depende de tecnologia de ponta.
Ao mesmo tempo, no horizonte, estamos assistindo 
ao surgimento de uma tendência para a concentração 
de grandes investidores na assistência oftalmológica, o 
que poderá levar à oligopolização intolerável de nossa 
profissão.
Pois a tudo isso, o CBO, à frente das sociedades 
estaduais de oftalmologia, das sociedades temáticas e 
das instituições de ensino, saberá responder, no tempo 
e medida certos, sempre em benefício dos médicos 
oftalmologistas e, principalmente, dos pacientes e da 
população que nos confiam sua saúde ocular.

NACIONAL

DR. OTTAIANO, PRESIDENTE CBO

Colaborador: Dr. José Augusto Alves Ottaiano
PRESIDENTE CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA,  CREMESP Nº 37672 / RQE Nº 4496
E-MAIL: ASSESSORIA@CBO.COM.BR
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OFTALMOLOGIA NACIONAL
A 1ª Secretaria do CBO 
Tenho muito orgulho de ocupar a cadeira de 

primeiro secretário no Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. Na verdade, minha indicação veio da 

Sociedade Norte-Nordeste, como resposta aos meus 2 
anos de atuação (2015-2017) no Conselho de Diretrizes 
e Gestão (CDG) do CBO. Quero aqui render minha 
homenagem ao Prof. Leiria de Andrade Jr., até então 
único cearense a ocupar um cargo dentro da diretoria do 
CBO, nesse caso, como presidente em 1973.
A responsabilidade é imensa, pois, dentro da diretoria, 
tomamos decisões referentes ao futuro de nossa 
profissão e, muitas vezes, sobre a assistência à 
população mais humilde, com intervenções pontuais 
na condução do SUS e, até mesmo, no campo da saúde 
suplementar com a ligação do CBO com a COESO.
Apesar de me inteirar sobre todos os assuntos que 
interessam a oftalmologia nacional, tenho, aos 
poucos, definido minha linha de atuação dentro do 
CBO com uma aproximação do departamento jurídico 
e, consequentemente, me ligando à defesa de classe. 
Observo um grande profissionalismo do jurídico, tendo a 
diretoria dado uma importância especial aos problemas 
referentes ao exercício ilegal da Medicina.
Não temos o “poder de polícia”, assim, tentamos atuar 
por meio de denúncias em conjunto com os CRMs locais, 
muitas vezes, esbarrando na lentidão de uma justiça que 
se arrasta com uma sobrecarga de outras demandas 
também importantes. Sofremos também com a 
incapacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis, 
nos sobrando o caminho de trabalhar com textos e 
vídeos que esclareçam à população dos riscos inerentes 
ao atendimento com um profissional não capacitado, 
regulamentado.
Vamos continuar lutando em respeito à saúde de 
qualidade de nossa população e aos vários anos que 
vocês, colegas, dispensaram de suas vidas para obter 
o direito de realizar uma refração. Não é fácil, nem 
esperava que fosse, mas devagar, no ritmo da justiça, 
estamos construindo uma jurisprudência que servirá 
para futuras denúncias e processos que virão de 
qualquer parte do nosso imenso país.

NACIONAL Colaborador: Dr. Abrahão Lucena
PRESIDENTE DA SOCIEDADE CEARENSE DE OFTALMOLOGIA, 1˚ SECRETÁRIO DO CONSELHO BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA, EDITOR-CHEFE DA REVISTA SOCIEDADE NORTE-NORDESTE DE OFTALMOLOGIA E COORDENADOR 
DA ESCOLA CEARENSE DE OFTALMOLOGIA - CREMEC Nº 8020 / RQE Nº 2533

E-MAIL: ABRAHAORLUCENA@GMAIL.COM

DR. ABRAHÃO LUCENA, OFTALMOLOGISTA CEARENSE,
ATUAL PRESIDENTE DA SOCIEDADE CEARENSE DE OFTALMOLOGIA

E MEMBRO DA 1ª SECRETARIA DO CBO

A responsabilidade é imensa, pois, 
dentro da diretoria, tomamos 

decisões referentes ao futuro de 
nossa profissão
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OFTALMOLOGIA NACIONAL
Médico Oftalmologista, 
um profissional único: 
85% da relação do 
indivíduo com o meio 
ambiente se dá através 
da visão

No dia 7 de maio, comemora-se o Dia do 
Oftalmologista, profissional responsável 
pelo estudo, cuidado e prevenção de doenças 

ligadas aos olhos.
A oftalmologia, a ciência do olho, foi um dos 
primeiros ramos da Medicina a ser reconhecido como 
especialidade. Hoje, a especialidade Oftalmologia 
compreende cerca de 16 subespecialidades, tamanha 
a complexidade do olho humano!
Praticamente 85% da nossa relação com o mundo 
se dá através da visão. Portanto, não é de estranhar 
que, desde a Antiguidade, o ser humano buscasse 
tratamentos para os olhos, chegando a lhes atribuir 
poderes mágicos.
Remonta à antiga Babilônia o registro mais antigo 
de método para a remoção da catarata. Conhecemos 
também relatos de práticas oftalmológicas entre os 
egípcios, assim como sabemos de procedimentos 
oftalmológicos na Índia, em torno do ano 2500 a.C.  
Mas a prática clínica começou mesmo com os antigos 
gregos. Hipócrates, considerado o pai da Medicina, e 
seus discípulos estudaram algumas doenças oculares.

Colaborador: Dr. Armando Stefano Crema
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA NO BIÊNIO 2017-2018, 
CREMERJ: 466389 RQE: 9532
E-MAIL: SBO@SBOPORTAL.ORG.BR

NACIONAL
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A profissão de oftalmologista, entretanto, surge em 
1850, quando o médico e físico alemão Hermann 
Ferdinand Ludwig Von Helmholtz apresentou o 
oftalmoscópio à comunidade científica. O aparelho, 
que permite examinar o interior do globo ocular, 
revolucionou a oftalmologia, sendo fundamental para 
o avanço da especialidade.
A partir dessa data, os avanços científicos vieram 
praticamente em cascata, culminando com as 
descobertas dos últimos 25 anos, seja no ramo de 
equipamentos, seja no farmacêutico. 
Esses avanços são poderosas ferramentas para 
o diagnóstico, tratamento e cura dos problemas 
oculares, pois exigem, cada dia, mais oftalmologistas 
preparados não só para melhorar a relação médico-
paciente, como também para lidar com os novos 
equipamentos.
Médico oftalmologista, o único profissional que por lei 
pode diagnosticar e tratar doenças oculares, prescrever 
e adaptar lentes tem que ter o curso superior de 
Medicina, com duração de 6 anos, além de 3 anos de 
especialização em oftalmologia. Caso opte por uma 
subespecialidade (fellow em córnea, retina, glaucoma, 
estrabismo, entre outras) são necessários mais 2 anos 
de estudo ou de prática específica na área. 
Fundada em 6 de setembro de 1922, a Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia, a quarta nas Américas, e 
a primeira no Brasil, foi criada para o aprimoramento 

dos médicos oftalmologistas brasileiros, hoje cerca 
de 16 mil. Ao longo desses 96 anos, tem contribuído 
para que a Oftalmologia Brasileira seja considerada 
uma das cinco melhores do mundo. 

*Minibiografia do Dr. Armando Crema:
Presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia 
no biênio 2017-2018, Armando Crema tem 56 anos, 
é paulista de São Paulo capital, mas radicado no Rio 
desde 1968. Formado pela Universidade Gama Filho, 
onde também fez Residência Médica em Oftalmologia 
(Hospital da Piedade), tem mestrado em Oftalmologia 
pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e 
doutorado em Oftalmologia pela UNIFESP (Universidade 
Federal do Estado de São Paulo).
Além de ter exercido vários cargos em diretorias anteriores 
da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, inclusive vice-
presidente RJ de 2015 a 2017, presidiu a Sociedade 
Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares (atual 
Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa 
(ABCCR/BRASCRS) de 2012 a 2014.

Bibliografia:
1-A função do olho humano na óptica do final do século 
XVI. Claudemir Roque Tossato.scientiae zudia, São Paulo, 
v.3, n.3, p.415-41, 2005
2- A visão e seus Problemas. Almiro Pinto de Azeredo. 
2007
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Colaborador: Dr. Dácio Carvalho Costa
MÉDICO OFTALMOLOGISTA, DOUTORADO PELA UNICAMP, COORDENADOR RESIDÊNCIA DE OFTALMOLOGIA 
DO HGF E MEMBRO DO CDG/CBO  - CREMEC Nº: 8699 RQE Nº: 6851
E-MAIL: DACIOCOSTA@ME.COM

NACIONAL

OFTALMOLOGIA NACIONAL
CDG/CBO, Conselho de 
Diretrizes e Gestão do CBO

O Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) é um órgão 
consultivo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), formado por todos os ex-presidentes do 

CBO, membros vitalícios, e por 4 membros eleitos pela 
comunidade oftalmológica, estes com mandato de 2 
anos. Atualmente o presidente do CDG é o Dr. Newton 
Kara-José e dois dos quatro membros eleitos são 
cearenses: Drs. Newton Andrade Júnior e Dácio Carvalho 
Costa, eleitos para o biênio 2018-2019.
O CDG é, mutatis mutandi, o senado do CBO, onde todas 
as decisões de longo prazo, que excedam o mandato de 
uma diretoria, tem de ser apreciadas. Não é um órgão 
executivo, apenas deliberativo, porém com grande peso 
na administração do Conselho. Entre as últimas consultas 
realizadas ao CDG tivemos questões práticas como o 
que fazer com o patrimônio do CBO após a mudança de 
sede e questões mais complexas, como estratégias para 
combater a optometria não-médica.
Há outros assuntos que tem o seu foro natural dentro do 
CDG como ensino da oftalmologia em termos de diretrizes 
curriculares e número de cursos de especialização versus 
proporção de oftalmologistas por habitante ou ainda 

programas de saúde pública a nível federal com duração 
prolongada como foi o “Projeto Olho no Olho”.
A presença dos cearenses no CDG é muito bem-vinda, 
dando representatividade ao Nordeste, já que o Ceará 
só teve um presidente do CBO, o Dr. Leiria de Andrade 
Júnior. Além disso o perfil dos representantes eleitos 
difere dos membros vitalícios por se tratarem de médicos 
jovens, que vivem do próprio consultório, engajados 
em sociedades representativas dos oftalmologistas, 
como a Sociedade Cearense de Oftalmologia, Sociedade 
Brasileira de Lentes de Contato e Córnea (Soblec) e a 
Sociedade Brasileira de Catarata e Refrativa (Brascrs) o 
que torna as discussões mais ricas  e mais próxima ao 
médico que vive de consultório.
Como representantes eleitos, estamos prontos a escutar 
os colegas, ouvir demandas, observar problemas e, nas 
reuniões deliberativas, expor a opinião e desejo dos que 
nos elegeram.  Esperamos que nos próximos dois anos 
o CBO continue com o firme propósito de defesa de 
classe, elevação do nível científico do oftalmologista e 
preocupação com a saúde visual da população brasileira 
que vem mostrando nas últimas gestões.  

DR. DÁCIO CARVALHO COSTA DR. NEWTON JÚNIOR
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Reportagem: Joelton Barboza
JORNALISTA MTB 0003824/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

CEARÁ

MEIO SÉCULO DE SAÚDE OCULAR
Hospital de Olhos Leiria 
de Andrade completa 
50 anos de excelência 
e atendimento 
humanitário

O Hospital de Olhos Leiria de Andrade é um centro 
especializado em oftalmologia com localização 
na cidade Fortaleza/CE, sendo um dos mais 

conceituados e importantes da região Nordeste. Atua 
no diagnóstico e tratamento de diversas doenças 
relacionadas à visão humana. Suas especialidades 
são catarata, córnea, extrabismo, glaucoma, lentes de 
contato, oftalmopediatria, refrativa, retina e uveíte.
O hospital leva o nome do seu fundador, Dr. Leiria 
Junior, médico formado pela Universidade Federal 
do Pernambuco (UFPE), em 1954, e especialista em 
Oftalmologia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Também deixou seus ensinamentos serem 
disseminados, sendo professor da Universidade Federal 
do Ceará (UFC), onde começou a lecionar no ano de 1957.
A criação do hospital teve seu início com idealização 
da Clínica de Olhos Leiria de Andrade, em 1968. 
Posteriormente, veio a ser fundada a Fundação 
Leiria de Andrade, em 1974, instituição focada na 
especialização em oftalmologia e que já formou mais de 
250 profissionais. Finalmente, em 10 de abril de 1999, 
a clínica veio a se tornar Hospital de Olhos Leiria de 
Andrade.
Atualmente, o Leiria conta com um corpo clínico 
composto por mais de 50 médicos, altamente 
preparados, atualizados e experientes, para oferecer 

diagnósticos, tratamentos e reabilitação visual. Incluindo 
ainda 138 colaboradores na área de limpeza, segurança, 
atendimento, técnicos, enfermeiros e farmacêuticos. 
O centro é reconhecido ainda internacionalmente pela 
excelência no tratamento dos distúrbios da visão. Seus 
objetivos são promover a saúde ocular com a ajuda 
de médicos especialistas e tecnologias avançadas, 
sempre com competência, tradição e responsabilidade 
socioambiental. 
Realiza cirurgias de blefaroplastia, catarata, estrabismo, 
glaucoma, pterígio, retina e vítreo, refrativas, plástica 
ocular e transplante de córnea. Além de diversos 
exames utilizados para prevenir, diagnosticar ou tratar 
doenças. Possui atendimento de urgência 24 horas, com 
agendamentos de consultas e exames on-line. Possui 
ainda convênios com diversas empresas e instituições.
Em junho de 2018, o Hospital de Olhos Leiria de 
Andrade completará 50 anos de dedicação e trabalho, 
disponibilizando o que existe de mais avançado e 
seguro em medicina oftalmológica com instalações 
confortáveis e projetadas. Em comemoração à data, 
serão feitas uma série de ações, tais como: espaço 
comemorativo no hospital com a Linha do Tempo dos 
50 anos, exposição de artistas, placa comemorativa, 
missa e café da manhã com colaboradores, palestras, 
eventos científicos e diversas ações internas.
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Colaborador: Dr. David da Rocha Lucena
PRESIDENTE SNNO GESTÃO 2018-2020
CREMEC 5441RQE 3999 E-MAIL: DRLUCENA@YAHOO.COM.BR

NORTE-NORDESTE

OFTALMOLOGIA NORTE-NORDESTE
Toma posse a nova 
Diretoria da Sociedade 
Norte Nordeste de 
Oftalmologia (SNNO), 
gestão 2018/2020
Novo presidente da SNNO, o médico oftalmologista 

cearense David Lucena, assumiu o cargo durante 
o 24º Congresso Norte Nordeste de Oftalmologia 

em Salvador - BA, em cerimônia que reuniu mais de 
100 pessoas no auditório do Bahia Othon Palace, no 
último dia 16 de março. Com a presença de vários ex-
presidentes, colegas e familiares, David prometeu 
lutar pelo engrandecimento da oftalmologia norte 
nordestina além da fronteira das duas regiões. Formada 
por oftalmologistas de 16 estados, hoje, a SNNO é 
extremamente importante e respeitada nacionalmente 
sob todos os aspectos: científico, ético e defesa de 
classe. 
Segundo David Lucena, a nova diretoria da SNNO 
também está comprometida com o crescimento e com 
a proteção da oftalmologia nacional. Para isso, será 
mantido um estreito relacionamento com as sociedades 
de oftalmologia estaduais e com o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO).
Para que possamos manter a divulgação da SNNO, 
faremos campanhas sociais esclarecedoras e 
apoiaremos várias outras, como o Mutirão do Diabetes, 
coordenado pelo colega Rafael Ernane-BA. A nossa 
medicina oftalmológica deve estar sempre próxima 
da população prestando assistência de alto nível em 
todos os locais sem interessar a distância das grandes 
metrópoles, conclui Lucena.

DIRETORIA DA SNNO 2018/2020:
PRESIDENTE: DAVID DA ROCHA LUCENA (CE); VICE-
PRESIDENTE: JOÃO MARCELO LYRA (AL); SECRETÁRIO- 
GERAL: DANIEL ALVES MONTENEGRO (PB); TESOUREIRO: 
NEWTON ANDRADE JÚNIOR (CE); DIRETOR-CIENTÍFICO: 
AMILTON SAMPAIO DE ALMEIDA JÚNIOR (BA); DIRETOR DE 
COMUNICAÇÃO: ALEXANDRE VENTURA (PE); DIRETOR DE 
CURSOS: MÁRIO URSULINO M. CARVALHO (SE).

DR. DAVID DA ROCHA LUCENA, OFTALMOLOGISTA CEARENSE,
PRESIDENTE SNNO
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