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ARQUIVOS BRASILEIROS 

DE OFTALMOLOGIA 
SE RENOVAM

A revista Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia (ABO) passou por uma
expressiva reformulação interna
com o objetivo de aprimorar ainda
mais o processo de seleção e
edição das matérias publicadas. 

O cargo de Editor Chefe continua
sendo ocupado por Harley E. A.
Bicas. Foi criado o cargo de Co-
Editor, que passa a ser ocupado por
Cristina Muccioli, Mauro Campos e
Paulo E. Corrêa Dantas. Além disso,
houve a escolha de novos nomes
para ocupar o cargo de Editor As-
sociado: Célia Regina Nakanami,
Eduardo Cunha de Souza, Eduardo
Melani Rocha, Eduardo Sone Soria-
no, José Álvaro Pereira Gomes, Jo-
sé Paulo Cabral Vasconcellos, Ma-
rio Luiz Ribeiro Monteiro, Michel
Eid Farah, Remo Susanna Júnior,
Sergio Felberg, Silvana A. Schellini,
Suzana Matayoshi, Wallace Cha-
mon e Walter Yukihiko Takahashi. 

O Conselho Editorial da

publicação também sofreu modifi-
cações em sua composição.

Conforme explicou Harley
E. A. Bicas, o Editor Chefe, no úl-
timo editorial da revista, “tais subs-
tituições não devem ser interpre-
tadas como relacionadas a reconhe-
cimentos diminuídos de méritos
pessoais dos que saem. Ao contrá-
rio, não é raro ser justamente a
elevação do nível de ocupações,
determinada pelo exercício profis-
sional e, ou, acadêmico, a razão de
os tempos das pessoas tornarem-se
menos disponíveis
para análises de
estruturas, conte-
údo e forma de um
artigo científico.
De qualquer mo-
do, não há como
explicitar novas o-
portunidades a
um, sem que suce-
dam compreensi-

vas e generosas aceitações de
cessão por outros, cujas excelentes
colaborações continuarão a ser
indispensáveis... os A.B.O. prosseguem
em seus enfretamentos de novos
desafios, com o entendimento de
que seja elemento refletor do
crescimento contínuo de nossa
Oftalmologia e, ao mesmo tempo,
fator com que ela se consolida no
conceito internacional”•

Reunião dos editores da revista

“Novos tempos. Aceleremos!”

34



PRESENÇA 
BRASILEIRA NO 

ENCONTRO DA ARVO

Argentina 21

Brasil 139

Colombia 3

Costa Rica 4

Espanha 126

México 58

Peru 1

Portugal 13

Venezuela 1
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Aos médicos participantes

do Programa de
Educação Continuada

(PEC) do CBO
A Unimagem Produções Audio-

visuais, empresa que produz os volu-
mes do Programa de Educação Con-
tinuada (PEC) CBO, solicita a todos os
médicos que responderam as ques-
tões dos diferentes volumes do pro-
grama em 2007 que informem os res-
pectivos números do CPF. Sem esta
informação, a empresa não tem con-
dições de enviar a relação à Co-
missão Nacional de Acreditação, pa-
ra que sejam atribuídos os pontos re-
ferentes a cada volume.

A empresa enviará a todos os
participantes do programa um e-mail
neste sentido, que possibilitará a
resposta com total segurança. 

Qualquer dúvida poderá ser res-
pondida pela Comissão de Ensino do
CBO pelo telefone (11) 3266-4000 ou
através do e-mail:
ensino@cbo.com.br

Médicos terão novo Código de Ética em 2009

O atual Código de Ética Médica, aprovado em 1988, será reformulado até o primeiro semestre de 2009. O
Conselho Federal de Medicina (CFM) criou a  Comissão Nacional de Revisão do Código, cuja composição e
competências foram definidas no Regimento Interno da mesma, aprovado em dezembro último. A comissão planeja
promover amplo debate com a classe médica para atualizar os preceitos éticos, técnicos e morais da medicina.
Será integrada por 15 membros, coordenados pelo 1º vice-presidente do CFM, representantes da Associação Médica
Brasileira, da Federação Nacional dos Médicos, das cinco regiões do país e seis consultores - membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público, da Sociedade Brasileira de Bioética e filósofos e teólogos.

Além da comissão nacional, serão também criadas comissões nos estados com conselheiros regionais,
representantes da AMB, do sindicato dos médicos do estado e três representantes da sociedade escolhidos a
critério do CRM local. 

Atualmente, os membros da comissão nacional fazem uma revisão histórica dos Códigos de Ética Médica de
vários países, como Reino Unido, Bélgica, Canadá e Venezuela. Em 2008, a Comissão Nacional de Revisão do
Código de Ética Médica fará reuniões mensais e estão previstas conferências nacionais com a participação das
comissões estaduais de revisão. Também está sendo organizada uma consulta pública para o recebimento de
sugestões. 

Pesquisadores brasileiros apresentarão 139 trabalhos no
próximo encontro da Association for Research in Vision and
Ophthalmology (ARVO), que ocorrerá em Fort Lauderdale, Flórida, EUA,
de 27 de abril a 1 de maio.  Com esta marca, o Brasil destaca-se como
o país ibérico que mais terá pesquisadores apresentando trabalhos
nesta importante reunião científica da especialidade, superando,
inclusive, a Espanha.

Os números de trabalhos inscritos no evento por pesquisadores
originários de cada país ibérico são os seguintes:


