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Suel Abujamra1 
 

 
        1933-2018 

 
Suel Abujamra nasceu em 1o de outubro de 1933, na cidade de Ourinhos (SP). É 

filho de Abuassali Abujamra e de Matilda Abujamra. 
Graduou-se Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Rio de Janeiro, 

em 1957. Dedicou-se à oftalmologia e à carreira universitária na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FMUSP). Aí obteve o doutorado, em 1972, e a livre-
docência, em 1982, tornando-se professor associado. Foi também professor da 
Faculdade de Medicina de Santo Amaro – Unisa2. 

Suel Abujamra foi um dos pioneiros na realização do exame de 
angiofluoresceinografia e laser em retina no Brasil; na cirurgia de catarata com implante 
de lente intraocular de câmara posterior, em São Paulo; e no exame de tomografia de 
coerência óptica em retina, em São Paulo. 
                                                

1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as notas de 

rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de 
Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
O acadêmico Suel Abujamra faleceu em 29 de dezembro de 2018, aos 85 anos. 
 
2 Unisa: Universidade de São Amaro. 
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Foi também um dos pioneiros em assistência oftalmológica de alta 
complexidade em pacientes de baixa renda (SUS3) no tratamento da retinopatia 
diabética. 

Dentre os cargos e funções que exerceu salientam-se: presidente da Sociedade 
Brasileira de Retina e Vítreo; presidente do Grupo Latino-Americano de 
Angiofluoresceinografia e Laser em Oftalmologia (Gladaof); presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia; e delegado da Associação Pan-Americana de Oftalmologia. 

Suel Abujamra é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Academia 
de Medicina de São Paulo4, da Academia Americana de Oftalmologia e da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia.  

É também membro do conselho editorial nacional da Revista Brasileira de 
Oftalmologia e da Revista Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. 

Participou de vários congressos no Brasil e no exterior; de bancas examinadoras 
de concursos, teses de doutoramento e de livre-docência. Foi presidente de vários 
congressos de retina e oftalmologia. 

É um do editores do livro Retina e Vítreo – Clínica e Cirurgia e autor de 24 
capítulos em livros publicados de diversos autores. Publicou 55 trabalhos no Brasil e 
três no exterior. Possui um grande arquivo de retinografias de doenças vitreorretinianas 
e uma das maiores bibliotecas de livros e revistas especializadas em oftalmologia. 

Foi o fundador e atual presidente do Instituto Suel Abujamra, que possui curso 
de residência médica em oftalmologia credenciado pelo MEC5 e CBO6, e curso de 
especialização em retina e vítreo; glaucoma e córnea. 

 Suel Abujamra é pai de três filhos: Caio Abujamra, João Victor Abujamra e 
Júlia Abujamra. 

 
 

 
 

                                                
3 SUS: Sistema Único de Saúde. 
 
4 Suel Abujamra ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 

18 de agosto de 1993, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 78, cujo patrono é Duílio Crispim 
Farina. 

 
5 MEC: Ministério da Educação. 
 
6 CBO: Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 


