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revenção dos Anos de Vida com CegueiraP
“O Congresso de setembro, em

Florianópolis, será um marco na história dos
congressos do CBO. Isto não é frase de efeito
ou marketing. Foram instituídas uma série de
mudanças com o propósito de aprimorar
este grande fórum de transmissão de conhe-
cimentos científicos com o aumento dos in-
centivos para a participação dos associados
ao CBO da possibilidade para que cada con-
gressista busque as informações de seu
interesse de forma dinâmica e ativa”.

Esta é a avaliação que o integrante da
Comissão Científica e 1º secretário do CBO,
Wallace Chamon, faz do XVIII Congresso Bra-
sileiro de Prevenção da Cegueira e Reabi-
litação Visual, que será realizado de 03 a 06
de setembro na capital catarinense. As pri-
meiras mudanças que Chamon faz questão
de ressaltar é a significativa redução do

custo de inscrição para os filiados do CBO.
Haverá também a restituição do pagamento
da inscrição para os palestrantes inscritos e
presentes na programação oficial do evento.

A Programação Científica do Con-
gresso será iniciada com a realização do “Dia
Especial”, 03 de setembro, no qual haverá dez
horas de exposição sobre cada uma de
quatro grandes áreas da Oftalmologia:
Catarata e Cirurgia Refrativa; Córnea e Lente
de Contato; Retina; Glaucoma.

“É uma experiência que vem tendo
grande sucesso nos encontros da Academia
Americana de Oftalmologia e em outros
eventos de porte internacional e que permite
que cada congressista tenha uma visão geral
e profunda de tudo o que se relaciona à área
de seu principal interesse”, explica Chamon.

17

SIMPÓSIOS
Uma das mudanças mais si-

gnificativas do congresso de Flo-
rianópolis será a realização, em 05
de setembro, do Simpósio Pan-
Americano, de oito horas de dura-
ção, com a participação de convi-
dados ligados à Academia Ameri-
cana de Oftalmologia, à Associação
Pan-Americana de Oftalmologia e
ao Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, onde serão abordados os últi-
mos avanços da ciência e da prática
oftalmológicas no mundo globali-
zado. O tema do Simpósio será:
Oftalmologia no Século XXI: Uma
Perspectiva Global.

Os outros simpósios, considerados

como a espinha dorsal da programação
do evento, foram divididos nas
seguintes categorias: Simpósios
por Conteúdo, Simpósios Especiais,
Simpósios de Sociedades Filiadas
ao CBO. Além destes, também será
realizado um Simpósio de Mobilização
Profissional e um dedicado exclusiva-
mente à Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual.

Os Simpósios por Conteúdo, em
número de 17 com total de 62
horas/aula, abordarão os diversos
pontos da Oftalmologia com progra-
mação de objetivo didático, com
graus de profundidade variados,
para atender aos interesses de

todos os congressistas, desde os
alunos de cursos de especialização e
residentes até os pesquisadores
avançados. Em todos eles haverá
tempo para a apresentação oral de
temas livres relacionados com os
assuntos abordados e tempo para
exposição de pontos voltados para
a prevenção da cegueira e reabi-
litação visual que também guardem
relação com o mote do simpósio.

“Com estas alterações preten-
demos valorizar os melhores temas
livres escolhidos pela Comissão
Científica do CBO e inserirmos a
discussão sobre a prevenção da
cegueira nos assuntos pertinentes, w
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PAINÉIS

Complementando as atividades
com propósito didático, os painéis
foram inseridos pela primeira vez
no Congresso do CBO. Os Painéis,
em número de 25 com duas horas
de duração cada, serão determi-
nados pela Comissão Científica do
CBO, que escolherá os respectivos
coordenadores e temas a serem
abordados. Cada painel terá pelo
menos cinco painelistas e será
sempre na forma de discussão dos
temas apresentados pelo coorde-
nador.

O programa dos Cursos de
Instrução está sendo coordenado
por Eduardo Soriano. Também com
duas horas de duração cada, serão

VALORIZAÇÃO DO EVENTO

Chamon ressalta que o grande objetivo das modificações introduzidas no XVIII Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual é a valorização do evento e de todos os que dele participarem.

Assinala que o tempo mínimo que cada palestrante terá, independente da atividade que esteja participando,
será de quinze minutos, o que possibilitará a realização de menor número de exposições, porém mais bem cuidadas
e elaboradas. Além disso, os palestrantes terão direito ao reembolso do valor de suas respectivas inscrições no
evento.
Ao mesmo tempo, Chamon declara que no congresso de Florianópolis haverá um sistema no qual os congressistas
poderão avaliar as aulas e os palestrantes e que os dados resultados dessa avaliação ficarão arquivados no CBO para
a montagem dos eventos futuros. Da mesma forma, os palestrantes que não comparecerem aos compromissos
assumidos com o evento não poderão ser convidados para o próximo congresso promovido pelo CBO.

“Cada um desses aperfeiçoamentos foi fruto de horas de discussão. Tenho certeza que o XVIII Congresso
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será a confluência da tradição dos excelentes congressos
realizados pelo CBO e pela Oftalmologia brasileira com a modernidade exigida pelas condições atuais da
especialidade. Será um congresso que servirá de referência para os que vierem posteriormente”, conclui Wallace
Chamon•w
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reforçando o objetivo do CBO de
valorizar as ações preventivas e de
reabilitação”, declara o 1º secre-
tário.

Os trabalhos apresentados na
forma de pôsteres também serão
valorizados. Seus autores permane-
cerão em determinados horários na
área de exposição dos mesmos
para explicação e debates com os
congressistas. Os trabalhos relacio-
nados estarão concentrados por
sub-especialidade e avaliadores
estarão presentes para argüição e
entrega de certificados. A valori-
zação dos temas livres será comple-
tada pela apresentação dos relatos
de casos em horários e locais
separados.

Os Simpósios
Especiais, de
quatro horas
cada, serão
espaços para
exposição e
discussão de
temas mais

específicos que interessam a parce-
las mais definidas dos of-
talmologistas: Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia; Banco de Olhos,
Pesquisa Básica em Oftalmologia,

Pós-Graduação; e o Fórum de
Residentes e Jovens Oftalmolo-
gistas.
Já os Simpósios das Sociedades
Filiadas, em número de 15, com
quatro horas cada, seguirão o
formato estabelecido e serão
coordenados e realizados por cada
sociedade.

Wallace Chamon

propostos pelos oftalmologistas
associados ao CBO interessados em
ministrá-los, sujeitos à aprovação
da Comissão Científica do CBO para
a realização no congresso e terão
inscrição à parte do evento (veja
matéria na página 19). “O CBO está
abrindo as portas para que a co-
munidade oftalmológica decida o
conteúdo do Congresso”, afirma
Soriano.

Todas as submissões e ava-
liações dos trabalhos, cursos e
vídeos enviados ao congresso será
feita digitalmente pela internet.
Todas as apresentações aceitas
estarão disponíveis aos congres-
sistas antes do evento, ajudando
que cada um escolha com ante-
cedência o tema livre que vai
assistir, o curso de instrução de seu
interesse ou o poster que pretende
acompanhar.

CURSOS DE 
INSTRUÇÃO
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CURSOS DE INSTRUÇÃO  
A participação da comunidade 

na elaboração do programa do evento

• Administração em Oftalmologia 
• Catarata 
• Cirurgia Refrativa 
• Clinica Médica 
• Córnea e Doença Externa Ocular 
• Educação Médica 
• Glaucoma 
• Informática Aplicada a Oftalmologia 
• Metodologia Cientifica
• Neuro-Oftalmologia

• Oncologia Ocular 
• Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo 
• Órbita Via Lacrimal e Cirurgia Plástica 
• Patologia Ocular 
• Prevenção da Cegueira 
• Reabilitação da Visão 
• Refração e Lentes de Contato 
• Retina e Vítreo 
• Uveítes

Os Cursos de Instrução 
do Congresso 

de Florianópolis devem
abordar pontos

relacionados com as
seguintes disciplinas:

30 de abril de 2008 é o
prazo limite para a inscrição de
projetos de Cursos de Instrução
para serem ministrados no XVIII
Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual.
Uma das mais promissoras iniciativas
do evento, os Cursos de Instrução
poderão ser propostos, organizados
e ministrados por qualquer filiado
ao CBO e foram instituídos com a
finalidade de favorecer a flexibilidade
e a diversidade dos pontos abor-
dados no programa científico do
congresso.

“Todo oftalmologista, inclusive o
jovem, terá oportunidade de propor
e organizar Cursos de Instrução do
assunto sobre o qual detenha
maiores informações que possam
ser de interesse da comunidade of-
talmológica. Com isso, vamos diver-
sificar o conteúdo científico do pro-
grama do congresso, democratizar a
sua elaboração e ampliar a criativi-
dade da Comissão Científica do CBO”,
avalia Eduardo Sone Soriano, coorde-
nador dos Cursos de Instrução do con-
gresso de Florianópolis. 

A proposta de um Curso de Ins-
trução deve ser enviada através da

internet por formulário próprio, que
encontra-se disponível na home
page do evento (www.cbo2008.com.br).
Iniciativa semelhante foi colocada
em prática durante o XXXI Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, realizado
em setembro de 2001, em São
Paulo e também ocorrem nos pro-
gramas científicos dos congressos da
Academia Americana de Oftalmo-
logia e da American Society of
Cataract and Refractive Surgery
(ASCRS), sempre com excelentes
resultados.

As propostas de Cursos de Ins-
trução enviadas serão avaliadas e
selecionadas pela Comissão Cien-
tífica do CBO, que poderá vetar
aquelas desprovidas de interesse
científico. Os oftalmologistas respon-
sáveis pelas sugestões devem ser
filiados ao CBO, com as respectivas
anuidades em dia e devem pre-
encher formulário de esclareci-
mento sobre eventuais interesses
comerciais. Durante a realização
dos Cursos de Instrução, seus
participantes farão uma avaliação
que possibilitará o melhor plane-
jamento dos congressos futuros da
especialidade.

A inscrição de um Curso de
Instrução deve seguir estritamente
as regras expostas na home page
do congresso e as instruções con-
tidas no formulário de inscrição.
Poderão ter o formato de palestra
(com aulas expositivas), ou painéis
(com a participação de um a cinco
painelistas) ou ainda de apresentação
de casos, com a discussão de casos
clínicos ou apresentação de vídeos. Os
projetos devem levar em conta que,
durante o congresso de Florianópolis,
os cursos serão apresentados em
módulos de duas horas.

“O XVIII Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabi-
litação Visual apresenta uma série
de mudanças em relação aos con-
gressos anteriores e a instituição
do Curso de Instrução representa
um grande avanço no sentido de
comprometer uma parcela maior
dos oftalmologistas na execução e
no sucesso do mais importante
evento oftalmológico do ano. As
reações estão sendo extremamente
positivas e tudo indica que esta
novidade será um dos pontos altos
do evento”, afirma Eduardo Sone
Soriano •
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XVIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA 

E REABILITAÇÃO VISUAL

alam os presidentes da Comissão ExecutivaF
Há seis meses do XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção 

da Cegueira e Reabilitação Visual, os presidentes da Comissão
Executiva do evento, Ayrton Roberto Branco Ramos e João Luiz Lobo

Ferreira, comemoram o grande interesse da comunidade
oftalmológica. Até agora, são mais de 500 os pré-inscritos para o

congresso que ocorrerá de 3 a 6 de setembro, em Florianópolis (SC).
Os dois presidentes da Comissão Executiva do congresso fazem 

a avaliação preliminar de suas expectativas e das mudanças que
foram introduzidas na elaboração da programação do encontro.

Expectativas com relação ao
XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira 

e Reabilitação Visual

“Queremos superar as edições
anteriores. Estamos planejando rece-
ber mais de 3 mil oftalmologistas em
um evento grandioso, a ser reali-
zado em local de  26.410 m2. A mu-
dança no formato vai incentivar a
participação no congresso, que con-
ta com simpósios, painéis, Cursos
de Instrução, além do Dia Especial -
no primeiro dia do evento. No con-
gresso haverá ampla discussão da
prevenção à cegueira, com mobi-
lização das classes médica e polí-
tica quanto às causas e soluções
para os problemas.”

Novidades no Congresso

“A nova formatação é a principal
inovação, mas teremos também
novidades em imagens, diagnósticos
e tratamentos medicamentosos.
Pequenas e grandes empresas e
laboratórios estarão envolvidos na
exposição comercial e terão parti-
cipação nos simpósios satélites. O
espaço de pôsteres será valorizado
com a presença dos autores e ava-
liadores do CBO; os melhores temas
livres serão apresentados em sim-
pósios. Os Cursos de Instrução serão
propostos, planejados e ministrados
por sócios do CBO, o que amplia a
possibilidade de participação de
todos os oftalmologistas. Também
estamos apostando na apresen-
tação de filmes relacionados à visão
e vídeos premiados, num incentivo
aos estudiosos, que podem enviar
seus vídeos para a comissão orga-
nizadora do congresso.”

O tema do evento, Prevenção
dos Anos de Vida com Cegueira,

vai ser tema de estudo
“O estudo é uma pesquisa

multicêntrica a fim de se obter o
perfil da população com baixa de visão.
Foi inspirado em estudo retrospectivo
apresentado no VII Congresso Bra-
sileiro de Prevenção à Cegueira,
realizado em Porto Alegre, em 1986.
Decidimos fazer um trabalho pros-
pectivo envolvendo os Cursos de Es-
pecialização em Oftalmologia cre-
denciados pelo CBO, com grande
adesão. Os resultados serão apre-
sentados no congresso e traduzidos
em termos de expectativa de vida
de acordo com as doenças correla-
cionadas com anos de vida com
cegueira. Com base na expectativa
de vida de pessoas que apresentam
determinados tipos de cegueira,
pretendemos traçar o perfil dos
brasileiros neste aspecto, respei-
tando as regiões do País e suas
peculiaridades.” 
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Dia Especial

“O Dia Especial terá programação específica com debates,
palestras, apresentações, fóruns e
discussões sobre quatro temas:
Retina e Vítreo; Glaucoma; Córnea
e Lentes de Contato e Catarata e
Cirurgia Refrativa. Será um dia
inteiro de imersão nessas áreas,
onde os participantes terão a

oportunidade de aumentar os conhecimentos específicos.

Palestrantes
“Através de duas comissões do CBO – a Comissão Científica e a Comis-

são de Prevenção da Cegueira – definiram palestrantes nacionais e interna-
cionais de renome. Todos estão relacionados com o tema do congresso e são
preocupados com o ensino. O envolvimento dos palestrantes vai contribuir
para o sucesso do congresso e dos temas propostos, mesmo porque existem
problemas comuns de prevenção e tratamento de doenças oftalmológicas
em todo o mundo.”

Próximo passo
“O detalhamento da grade científica do XVIII Congresso Brasileiro de

Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual é a nossa próxima meta.”

Entre as inovações do

XVIII Congresso
Brasileiro de

Prevenção da
Cegueira 

e Reabilitação
Visual está a instituição 

do Prêmio Educação
em Saúde Ocular,

que será outorgado ao

melhor trabalho
inscrito no evento que

aborde o ensino 
dos médicos ou a

educação 
da população em

geral sobre saúde ocular.

• Prêmio CBO - melhor trabalho 
inscrito no Congresso

• Prêmio Oftalmologia Clínica 
• Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
• Prêmio Pesquisa Básica
• Prêmio Internacional - melhor 

trabalho de pesquisador brasileiro 
residente no exterior

• Prêmio Regional Norte
• Prêmio Regional Sul
• Prêmio Regional Nordeste
• Prêmio Regional Sudeste
• Prêmio Regional Centro-Oeste
• Prêmio Prevenção da Cegueira 
• Prêmio Educação em Saúde Ocular

Os temas livres apresentados no evento de setembro em Florianópolis 
estarão concorrendo aos seguintes prêmios:
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Durante o XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual será comunicada a adesão do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia ao
Ophthalmic News & Education (O.N.E.),
poderoso recurso educacional on-line
desenvolvido pela Academia Americana de
Oftalmologia (AAO).

Depois de vários anos de
desenvolvimento, a AAO disponibilizou a
seus associados um programa de educação
continuada em Oftalmologia on-line que
possibilita acesso fácil e rápido a pesquisas,
casos clínicos, vídeos de cirurgias e exa-
mes, com possibilidade de acesso hierar-
quizado a vários níveis de informações
relevantes sobre todas as áreas da espe-
cialidade. Permite também acesso a bibli-
otecas e publicações especializadas, além
de uma série de outras possibilidades úteis
para o médico oftalmologista.

Desenvolvido inicialmente para
permitir aos oftalmologistas norte-ameri-
canos prepararem-se para os exames de
recertificação do título de especialista do
American Board of Ophthalmology, o O.N.E.
é atualmente a mais completa ferramenta
educacional voltada para a Oftalmologia na
internet. 

Nas próximas semanas, a AAO vai
estabelecer convênios com as associações
nacionais de oftalmologia para disponibilizar
esta ferramenta aos oftalmologistas de
outros países. No Brasil, as negociações
estão sendo levadas a cabo pelo CBO e em
setembro, na programação conjunta com a
AAO e a Associação Pan-Americana de
Oftalmologia, será oficializado o acesso dos
oftalmologistas brasileiros, através do CBO,
a este programa •
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