SÃO PAULO E RIO ESTÃO MOBILIZADOS
NA LUTA CONTRA O GLAUCOMA

EXAMES PREVENTIVOS E ATIVIDADES
EDUCACIONAIS E DE LAZER MARCARAM
OS EVENTOS NAS DUAS CAPITAIS

São Paulo realizou o seu Dia
Nacional de Combate ao Glaucoma
em 26 de maio, debaixo do vão livre
do Museu de Arte de São Paulo
(MASP), na avenida Paulista,
envolvendo médicos, pacientes e
parentes de glaucomatosos em
diversas atividades. Houve de tudo
um pouco: palestras, apresentações
musicais, depoimentos de pacientes
e medição de pressão intra-ocular,
primeiro passo do tratamento
preventivo contra a doença. O
exame, denominado tonometria,
atraiu cerca de 900 pessoas que
receberam orientação dos médicos
presentes sobre a necessidade da
prevenção como único meio de evitar
os danos do glaucoma.
O evento paulista teve a presença de
representantes do Instituto Paulista
de Estudos e Pesquisas em
Oftalmologia (IPEPO), ligado à
Universidade Federal de São Paulo, e
o apoio do cantor Edson Cordeiro.
Ele é mais um artista que emprestou
sua imagem à campanha.
No Rio de Janeiro, o Dia Nacional de
Combate ao Glaucoma, realizado em
13 de agosto, transformou a bela
paisagem da praia do Arpoador em
um cenário perfeito para abrigar o
grande público que compareceu para
prestigiar a iniciativa.
Em meio a muito sol e temperatura
agradável, o clima era descontraído e
ninguém lembrou que, no mesmo
horário, a televisão mostrava a
abertura de um evento de
repercussão mundial como os Jogos
Olímpicos de Atenas.
“Mesmo com a concorrência da
Olimpíada, tivemos cobertura das
principais emissoras de TV, rádio e

jornais”, assinala Elisabete Fruchi,
diretora-executiva da ABRAG.
Além da mídia, prestigiaram o evento
profissionais como o Dr. Luiz Carlos
Portes, diretor da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia, Dra. Mara Fontes, da SBO,
e a Dra. Ana Elisa de Castro Coimbra ,
chefe de Glaucoma do Hospital do
Servidor Público do Rio de Janeiro. Do
lado artístico, a animação ficou por conta
de Eduardo Costta, cantando sambas
tradicionais do repertório de mestres
como Lupicínio Rodrigues.

O Dr. Riuitiro Yamane, presidente
científico da ABRAG – RJ, considerou a
iniciativa promissora: “Foi muito produtivo.
Com esse apoio que testemunhamos,
ficou mais fácil a consolidação da ABRAG
no Rio de Janeiro”.

CONHEÇA O GLAUCOMA - CAPÍTULO VIII
Segundo o levantamento, os fatores que
mais contribuíram foram a falta de
conhecimento sobre a doença, o que leva
ao diagnóstico tardio, e o acesso precário
ao atendimento primário.
Maior intercâmbio de informações entre
especialistas e pacientes, somado à
intensificação do tratamento preventivo,
Pesquisa realizada pelo Setor de
Glaucoma da Escola Paulista de Medicina são fatores capazes de mudar essa
(UNIFESP) entre janeiro de 2000 e janeiro realidade.
de 2001 concluiu que 40% dos pacientes “Em três anos, esse quadro não se
alterou”, alerta o professor doutor Paulo
com glaucoma que utilizam o sistema
Augusto de Arruda Mello, presidente
público de saúde já chegam, em sua
primeira consulta, apresentando cegueira científico da ABRAG. Para ele, o
fortalecimento de instituições de autoem um dos olhos – o que caracteriza o
ajuda como a ABRAG tem colaborado
estágio avançado da doença.
Esse número surgiu a partir do prontuário para conscientizar os pacientes e
de 822 pacientes atendidos pela primeira multiplicar o alcance da mensagem de
especialistas a respeito da importância do
vez.
tratamento preventivo.

INFORMAÇÃO E PREVENÇÃO
PODEM AJUDAR A REDUZIR
ÍNDICE DE CEGUEIRA EM
PACIENTES QUE COMEÇAM
TRATAMENTO

ENTREVISTA
Dr. Riuitiro Yamane, presidente científico da ABRAG RJ
“O APOIO DA MÍDIA É ESSENCIAL NO COMBATE AO GLAUCOMA”
O GLAUCOMA FOI UM DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS DO 16º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA E
REABILITAÇÃO VISUAL REALIZADO DE 4 A 7 DE SETEMBRO, NO RIO DE JANEIRO. PRESIDENTE CIENTÍFICO DA ABRAG
FLUMINENSE E UM DOS PRESIDENTES DO EVENTO, QUE TEVE A CHANCELA DO CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA, O
DR. RIUITIRO FALOU AO INFORMATIVO SOBRE PREVENÇÃO E COMEMOROU O SUCESSO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO
GLAUCOMA REALIZADO EM AGOSTO NA PRAIA DO ARPOADOR.

Qual o objetivo do 16º Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual?
O grande propósito foi lembrar ao oftalmologista a
permanente necessidade de atenção à prevenção da
cegueira. Todos nós sabemos que 60% das cegueiras são
evitáveis.
Como o glaucoma se destacou dentro do Encontro?
Se considerarmos que há mais de 67 milhões de portadores
de glaucoma no mundo e mais de 900 mil glaucomatosos
brasileiros; 50 milhões de cegos no mundo, sendo 15% por
glaucoma, vemos como o glaucoma se constitui numa grave
doença ocular. Ela foi intensamente discutida no Congresso
em pelo menos sete cursos, três simpósios específicos e
dezenas de cursos e simpósios sobre prevenção da cegueira
e reabilitação visual.

Devemos ainda ressaltar o inestimável trabalho desenvolvido
pela Elisabete Fruchi, diretora da Abrag, e toda sua equipe.
Não poderia também deixar de mencionar a importância do
Diretor Científico, Prof. Dr. Paulo Augusto de Arruda Mello.
E a importância da ABRAG nesse contexto?
Creio que entidades como a Abrag são importantes na
divulgação e difusão de informações sobre o glaucoma entre
pacientes e familiares, sempre com auxílio dos meios de
comunicação de massa. A mídia é essencial no combate à
doença. No final, todo esse trabalho tem como resultado a
prevenção da cegueira provocada pelo glaucoma.

Qual a avaliação do Dia Nacional de Combate ao
Glaucoma realizado em agosto no Rio?
Considero um sucesso de organização e de público. O
comparecimento foi maciço, ainda mais considerando que, no
dia 13 de agosto, a TV transmitiu a abertura dos Jogos
Olímpicos. Destaco o interesse e o envolvimento de
instituições como o Hospital Universitário Pedro Ernesto da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, o Hospital Geral do Bonsucesso,
o Hospital Municipal da Piedade e o Hospital dos Serviços do
Estado, que compareceram com seu corpo clínico e
residentes.

AGENDA
Em setembro, a ABRAG dará continuidade ao seu programa de palestras educacionais destinado a funcionários de empresas,
com dois eventos programados para a Empresa de Ônibus Guarulhos. O primeiro será no dia 13 e o segundo no dia 20 de
setembro. Ambos terão como palestrante a Dra. Regina Cele Silveira. “São eventos internos que ajudam a multiplicar, entre
profissionais de diversas categorias, a idéia da importância da prevenção no tratamento do glaucoma”, destaca Elisabete
Fruchi, presidente da ABRAG.
No dia 13 de outubro acontecerá mais uma festa do Dia da Criança com Glaucoma Congênito. Todas as crianças estão
convidadas. Para participar, ligue para o 11 5575.2302 informando o nome e idade da criança, assim como o nome do
acompanhante.
O que já aconteceu este ano
No primeiro semestre, a Associação realizou dois encontros educacionais que reuniram médicos, pacientes e familiares de
glaucomatosos. Em 3 de abril, o evento ocorreu no auditório da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo e, no dia 16 de
maio, foi a vez do Hospital Padre Bento, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
O segundo semestre começou com dois Encontros que fizeram parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes (Sipat)
da Sabesp, empresa responsável pelo abastecimento de água na Grande São Paulo. O primeiro evento ocorreu em 16 de
agosto na Unisa, instituição de ensino localizada no bairro de Santo Amaro, e a palestrante foi a Dra. Regina Cele. O segundo
aconteceu dois dias depois no grêmio da empresa, em Cotia, a 20 km da capital, com participação do Dr. Daniel Moon Lee, o
mais novo integrante da diretoria da Abrag.
ATUALIZE SEUS DADOS
A Abrag precisa atualizar as informações sobre seus associados para a realização de pesquisas que possam dar cada vez
mais esperanças aos pacientes que sofrem de glaucoma.
Os principais dados cadastrais a serem atualizados são: data de nascimento; se o associado é ou não portador de glaucoma;
se alguém da família tem glaucoma e qual o grau de parentesco.
As informações podem ser enviadas por telefone, fax ou e-mail.

ATIVIDADES
INSCREVA-SE NO 2º CONCURSO ComoVer
Começou no dia 1º de setembro e termina em 1º de novembro o prazo de recebimento dos trabalhos para a 2ª edição do
ComoVer, o Concurso de Cartões de Natal que quer mostrar ao público como os pacientes com glaucoma enxergam o
mundo ao seu redor.
Os desenhos devem ser enviados para a sede da ABRAG – Rua Botucatu, 822, 1º andar, CEP 04023-062, São Paulo (SP).
Lá, uma comissão formada por oftalmologistas e representantes da Pfizer, parceira da Associação neste projeto, julgará os
trabalhos de acordo com a faixa etária dos participantes.
Doze desenhos serão escolhidos para ilustrar o calendário 2005 da Associação e receberão, como prêmio, R$ 200,00 cada
um. Dentre eles serão selecionados quatro trabalhos para ilustrarem os cartões de Natal da ABRAG, a serem distribuídos aos
8 mil sócios e a oftalmologistas de todo Brasil.
ATENÇÃO
Os desenhos deverão ser obrigatoria-mente criados em papel tamanho A4 (29,7cm x 21cm), constando no verso o nome,
endereço, telefone para contato e data de nascimento do autor.
IMPORTANTE
Ao remeter o seu desenho, envie junto a autorização do uso do mesmo, conforme modelo ao lado. Os menores de idade
devem enviar a autorização assinada por um dos pais ou responsável.

Autorização
Eu, _____________________________, portador(a) do RG n° _______________, e inscrito(a) no CPF n° ______________,
autorizo a ABRAG – Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores de Glaucoma, associação com escritório na
Rua Botucatu, 822 – 1° andar – 04023-062 – Vila Clementino, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.214.303/0001-68, a utilizar o desenho de minha autoria em seu material educacional e nos informativos
destinados aos associados e médicos.
Data _______/_____________/____________
Assinatura____________________________
Boa sorte!
ESCOLHA A SUA DOAÇÃO: CAMISETA OU VÍDEO?
Para ter uma camiseta da ABRAG, basta doar R$ 15,00. O frete gratuito vale para qualquer lugar do Brasil. As camisetas da
ABRAG ajudam a divulgar a associação e a mantê-la.
Quem preferir o vídeo educacional sobre glaucoma congênito, basta efetuar uma doação de R$ 15,00 (pacientes) ou R$
25,00 (médicos ou funcionários de hospitais).
Mais informações pelo telefone (11) 5575-2302 ou por e-mail ( abrag@abrag.com.br ).
INFORMAÇÕES SOBRE MEDICAMENTOS? LIGUE AQUI.
Os Serviços de Atendimento ao Cliente dos laboratórios
parceiros da Abrag informam sobre o preço máximo de venda
ao consumidor do medicamento utilizado para tratamento ao
glaucoma. (Veja na caixinha do colírio a data de validade e o
laboratório).
Basta telefonar para os números abaixo. A ligação é gratuita.
• ALCON - 0800 7077908
• ALLERGAN - 0800 144077
• MERCK SHARP & DOHME - 0800 122232
• PFIZER – 0800 167575

SER SÓCIO DA ABRAG NÃO CUSTA NADA.
ENTRE EM CONTATO AGORA MESMO!
Por carta:
ABRAG – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PORTADORES
DE GLAUCOMA SEUS AMIGOS E FAMILIARES
RUA BOTUCATU, 822 - CEP 04023-062
SÃO PAULO – SP
Pelo telefone: 11 5575-2302
Por e-mail: abrag@abrag.com.br
Página na Internet: www.abrag.com.br

