
23

XVIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA 

E REABILITAÇÃO VISUAL

Este número recorde de inscrições an-
tecipadas reflete a aceitação das mo-
dificações implantadas pela diretoria
do CBO na sistemática dos eventos
maiores da Oftalmologia brasileira e o
esforço de divulgação realizado pelos
organizadores do congresso.
Desde 2007 foram efetivadas diversas
ações de divulgação do congresso de
Florianópolis em outros eventos da
especialidade, tais como o envio de
material de divulgação para o X Con-
gresso de Oftalmologia e 9º Congres-
so de Auxiliar de Oftalmologia da USP
(SP) e APABO (SP); XI Curso de Lentes
de Contato Cléber Godinho e XXVIII
Congresso do Hospital São Geraldo,
ambos em BH; I Curso de Cirurgia Re-

frativa do Hospital de Olhos Sadala
Amin Ghanem Hospital (SC) e con-
gressos realizados no Uruguai e Ve-
nezuela. Além disso, a participação
nos eventos em Brasília (XXXIV Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia –
Lançamento do Evento, com sorteios
de passagens aéreas e hospedagens
para congressistas e expositores); XXXI
Congresso de Oftalmologia da UNIFESP
- Com sorteio de hospedagem e brin-
des, em São Paulo; XXXIII Congresso
da Sociedade Brasileira de Retina e
Vítreo, em Salvador; X Congresso In-
ternacional de Catarata e Cirurgia Re-
frativa, com sorteio de hospedagem e
brindes para inscritos, em Goiânia;
Congresso de Oftalmologia da Unicamp

2008, em São Paulo e XXXIII Congresso
da Associação Parananense de Oftal-
mologia e Congresso Brasileiro de
Glaucoma de Ângulo Fechado, em Cu-
ritiba. Recentemente, no X Congresso
Internacional de Catarata e Cirurgia Re-
frativa, ocorrido em maio, em Goiânia,
os organizadores do Congresso 
do CBO montaram um
estande onde os visi-
tantes eram presen-
teados com caricaturas
feitas na hora•
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Venha ver
novos horizontes
em Florianópolis.

• 0 3  a  0 6  d e  s e t e m b r o  d e  2 0 0 8 •

Mais de 2.500 oftalmologistas de todo o Brasil 
já se inscreveram para o Congresso

Algumas das
caricaturas oferecidas

aos visitantes do
estande do Congresso
de Catarata e Cirurgia

Refrativa
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Tudo o que você precisa
saber em um dia dedicado 
as quatro sub-especialidades
fundamentais da Oftalmologia.
Assim, o XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual reuniu grandes
nomes da especialidade, dividindo a
atenção entre assuntos fundamentais
para o exercício da profissão 
e renomados palestrantes em um Dia
Especial. Durante a programação
serão realizados debates, mesas
redondas, apresentação de vídeos 
e discussões sobre Retina e Vítreo;
Glaucoma; Córnea e Lentes de
Contato e Catarata e Cirurgia
Refrativa. Cada assunto será
coordenado por especialistas 
em um dia inteiro dedicado 
à sub-especialidade. Reserve 03 
de setembro para esta atividade.

vestigação. 
“É importante que o Oftalmologista
não perca este dia especial, quando te-
rá à sua disposição, em português, o
que há de melhor na especialidade. Se-
rá reservado espaço para discussão
orientada e direcionada para o escla-
recimento de dúvidas que se apresen-
tam na rotina dos consultórios, quan-
do serão utilizados painéis elucidati-
vos e aulas teóricas”, ressalta.
A DMRI também receberzá atenção
especial. Walter Takahashi, que tam-
bém coordena o Dia Especial de Reti-
na e Vítreo, afirma que  “em palestra,
vou abordar justamente uma medica-
ção que será lançada no Brasil para
tratamento da DMRI, o Lucentis. O
medicamento melhora a visão em cer-
ca de 40% dos casos e tem chance de
estabilizar a visão em mais de 90%
dos casos. Para o tipo de doença, que
leva à cegueira em praticamente 100%
dos casos no tipo mais agressivo, é
extremamente eficiente”•
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Dia Especial
Mergulho no conhecimento
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No Dia Especial da Retina será apre-
sentado o que existe de melhor em
termos da retina mundial. Segundo
Marcos Ávila, um dos coordenadores
do Dia, a sub-especialidade está pas-
sando por um momento mágico ca-
racterizado pela real possibilidade de
se controlar a história natural de vá-
rias doenças obter progressos na cura
de lesões e recuperação da visão. Os
antiangiogênicos são o grande desta-
que, drogas especialmente importan-
tes, que pertencem a uma nova classe
de medicamentos. Prestam-se ao tra-
tamento das duas principais doenças
da retina que são a degeneração ma-
cular relacionada à idade e a retino-
patia diabética. Para Ávila, no Dia Es-
pecial não se pretende apresentar um
novo medicamento ou descoberta, mas
sim vários estudos em evolução e a
sedimentação dos resultados de mui-
tos tratamentos que estavam em in-

Córnea e Lentes de Contato

Newton Kara José, Denise Fornazari e Denise de Freitas estarão à frente do Dia Especial Córnea e Lentes de Contato, on-
de vão coordenar os debates relacionados à sub-especialidade. Os avanços no tratamento da superfície ocular, os trata-
mentos cirúrgicos como as novas técnicas de Transplante de Córnea e como orientar e fidelizar o paciente no uso das
lentes de contato estão entre os assuntos em pauta.
De acordo com os organizadores, a participação no Dia Especial de Córnea e Lentes de Contato será bastante produtiva.
Novos materiais utilizados na elaboração das lentes e novos avanços científicos obtidos na área, trazem novos desafios
que precisam ser conhecidos, discutidos e equacionados pelos médicos oftalmologistas. A programação deste Dia Espe-
cial privilegiou a realização de debates e mesas redondas como forma para transmitir o conhecimento acumulado e pro-
vocar a reflexão dos participantes•

Todos aos aspectos relacionados ao
tema serão abordados durante o Dia
Especial Glaucoma. Remo Susanna
Júnior, um dos coordenadores, vai fa-
lar das sete principais causas que le-
vam o paciente a cegueira pelo gla-
ucoma, tema já apresentado pelo do-
utor com sucesso em Nova Iorque, Is-
rael, Arábia Saudita e em eventos
oftalmológicos em vários pontos do
mundo.
Os interessados vão encontrar novas
técnicas cirúrgicas e de tratamento,
bem como de diagnóstico. “O Dia Es-
pecial vai trazer as últimas desco-
bertas cientificas sobre a doença, que
é a segunda causa de cegueira ir-
reversível no mundo e atingindo 2%
da população acima de 40 anos”, des-

taca o médico. Serão debatidos temas
como cirurgias não penetrantes e an-
gulares, implante para glaucoma, im-
portância da avaliação do fluxo san-
guíneo, entre outros.
A proposta, segundo Paulo Augusto de
Arruda Mello, também coordenador, é
trazer ao público oftalmologista o que
existe de mais importante e atual na
patogênese, diagnóstico e tratamen-
to do glaucoma. “Serão apresentados
os novos conceitos que mudaram os
paradigmas da glaucomatologia. A ex-
periência nacional com as combina-
ções fixas de drogas serão amplamen-
te discutidas e os resultados de meta-
nálises também apresentados”, co-
menta. 
Ele vai ainda apresentar a palestra

“Trabeculectomia, Arte e Técnica”. 
“Vou mostrar nossa experiência pes-
soal e a experiência do Serviço de
Glaucoma do Departamento de Oftal-
mologia da Universidade Federal de
São Paulo, com detalhes do pré, du-
rante e pós-operatório, com manobras
que podem salvar o resultado ci-
rúrgico. No Brasil, onde os recursos
para a gestão da saúde pública são
escassos, muitos pacientes têm indi-
cações de cirurgias no tratamento do
glaucoma. Existe a indicação sócio-eco-
nômica para a cirurgia do glaucoma.
Mas, considerando seus riscos, o apri-
moramento da técnica e da aptidão
cirúrgica é fundamental para a pre-
servação da visão”, diz•

Glaucoma
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“Poder assistir um compacto de temas tão atrativos dentro da nossa
especialidade ao longo de todo um dia, já por si, excita a curiosidade de
muitos colegas. A idéia dos organizadores deste Dia Especial foi o de
oferecer o melhor possível a todos os participantes que aceitarem o
convite do CBO para virem a Florianópolis, em 03 de setembro”. 

Miguel Padilha [7]

“Discutir a cirurgia faco-refrativa já vale
o Congresso. É um assunto de interesse
geral, ainda considerado controverso,
mas necessário para a atualização
profissional”. 

Fernando Trindade [2]

“A Diretoria do CBO deve ser
parabenizada por esta iniciativa que,
sem dúvida, vai se caracterizar como
uma atividade extremamente
enriquecedora para todos os
participantes. Será um momento de
atualização científica e de apoio nas
dificuldades do fazer diário dos
profissionais. Eventos desta natureza
têm sido apresentados em congressos
internacionais e o Brasil se destaca
agora, inovando nessa estratégia e
podendo fazer as discussões em
português”. 

Marcos Ávila [4]

“É uma oportunidade única para o
especialista de retina e o oftalmologista
geral para fazer uma verdadeira
reciclagem no diagnóstico e tratamento
das doenças de retina e vítreo”. 

Walter Takahashi [3]

“Por trazer as ultimas descobertas
cientificas sobre o glaucoma, segunda
causa de cegueira irreversível no mundo
e que atinge 2% da população acima de
40 anos, é fundamental a participação
dos oftalmologistas no Dia Especial”. 
Remo Susanna Júnior
“Não há outra forma melhor para se
atualizar nas áreas de Catarata e
Cirurgia Refrativa este ano aqui no Brasil
em apenas um dia”. 

Fábio Casanova [5]

“Os oftalmologistas não podem perder
essa reunião, pois nunca na história da
glaucomatologia brasileira, um tão
extenso desenvolvimento da
glaucomatologia será apresentado de
forma tão sintética e didática. Será
salientado o que realmente é novo e
importante na prática diária dos nossos
consultórios oftalmológicos”.

Paulo Augusto de Arruda Mello [6]

“O Dia Especial Córnea e Lentes de
Contato vai possibilitar aos médicos uma
atualização rápida e eficaz nos assuntos
relacionados à área, considerada de
maior freqüência de queixas em nossa
especialidade”. 

Newton Kara José [1]

No Dia Especial Catarata e Cirurgia Refrativa serão abordados temas relevantes quanto à cirurgia de catarata dentro do
seu moderno contexto de uma verdadeira cirurgia refrativa. Assim pensando, o cálculo de lentes intra-oculares, a exce-
lência na correção do astigmatismo, aspectos legais, éticos e técnicos na extração de cristalinos transparentes, a própria
cirurgia visando corrigir a presbiopia vão merecer um amplo debate dentro de mesas redondas com a participação de
destacados especialistas brasileiros. 
De acordo com Miguel Padilha, um dos coordenadores do Dia, tais mesas redondas vão fugir ao clássico modelo de aulas
apresentadas por palestrantes, transformando-se realmente em troca de idéias e informações sobre o que de mais atual
vem acontecendo nas áreas das cirurgias de catarata e de refrativa. 
“Temas também polêmicos serão colocados na berlinda para, aos olhos da verdadeira ciência, serem analisados de forma

imparcial. Pelo menos três deles vão
merecer bastante atenção: a função
real das lentes com filtros de luz azul,
a relação entre facectomia e DMRI e
retinopatia diabética, realidade ou fic-
ção em uma nova onda de endoftalmite
após cirurgia de catarata”, destaca.
Outro módulo vai se deter na apre-
sentação de vários cirurgiões que mos-
trarão, através de vídeos, o que estão
fazendo de novo no âmbito da cirurgia
de catarata, seguido de discussões.
“A realidade hoje mostra que catarata
e cirurgia refrativa caminham juntas
e, neste sentido, aspectos importan-
tes relacionados a topografia e bio-
elasticidade de córnea, dificuldades
na cirurgia de catarata em olhos por-
tadores de lentes fácicas, ectasias, e
muitos outros tópicos estarão na pa-
uta de discussões”, comenta Padilha.
Segundo o especialista, a solução pa-
ra a presbiopia representa o grande

desafio deste início de século para a
Oftalmologia. 
“Poderíamos dizer que é um dos úl-
timos baluartes a serem vencidos pela
ciência em nossa especialidade. Há
pesquisadores que defendem solu-
ções através de procedimentos corne-
anos. Outros, como eu, que buscam
alternativas através de cirurgias intra-
oculares. O cristalino trará, a meu ver,
a resposta para esta que é uma gran-
de incapacidade visual após os 40
anos de idade para toda a humanida-
de”, ressalta Padilha.
Os ainda controversos caminhos da
cirurgia faco-refrativa serão levanta-
dos por Fernando Trindade, em mesa
redonda que vai discutir com especia-
listas todos os prós e contras da ci-
rurgia, assim como os cuidados, as in-
dicações, os riscos e as complicações
do procedimento. “Vamos colocar fren-
te a frente todos os aspectos da ci-

rurgia, e trabalhar para chegar a uma
posição final sobre o assunto”, avalia. 
Segundo ele, a faco-refrativa é deba-
tida amplamente em congressos no
mundo todo. “É um tema atual e todos
os oftalmologistas devem discutí-lo sem
preconceitos”.

Fábio Casanova, que também parti-
cipa da coordenação do Dia Especial
de Catarata e Cirurgia Refrativa, des-
taca o fato de diferentes cirurgiões re-
latarem experiências pessoais de co-
mo abordam e tratam seus casos e com-
plicações. “Vamos discutir mudanças re-
centes na técnica cirúrgica, apresen-
tar os estudos mais atuais relaciona-
dos a temas polêmicos e os resulta-
dos mais recentes de novas tecnolo-
gias recém-lançadas no mercado”,
afirma Casanova, que também vai par-
ticipar da mesa redonda sobre Trata-
mento das Altas Ametropias•

Catarata e Cirurgia Refrativa Por que é importante participar do Dia Especial?

1 2 3 4 5 6 7
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A atualização da coleção de “Manuais
Básicos do Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia”, editada em 1999, tornou-se
uma necessidade pelo próprio avanço
científico da especialidade. Entre-
tanto, por razões de ordem técnica,
essa atualização teve que ser muito
mais ampla do que originalmente se
havia previsto, com a inclusão de no-
vos autores e assuntos, o que resultou
numa outra coleção que não poderia
mais ser confundida com os “Manu-
ais”, explicou Milton Ruiz Alves, coor-
denador da Série Oftalmologia Brasi-
leira.
Ainda de acordo com Milton Ruiz
Alves, o esforço para congregar os edi-
tores dos volumes e os autores dos
vários capítulos que compõem cada
volume e de impor ritmos de trabalho
para possibilitar a publicação, foi ini-
ciado há alguns anos, sempre acom-
panhado de debates sobre as me-
lhores formas para concretizar a cole-

A Série Oftalmologia Brasileira, composta de dezesseis livros que abrangem todo o co-
nhecimento consolidado na especialidade, será lançada durante o XVIII Congresso Brasi-
leiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual. Este lançamento é o resultado do
continuado esforço das várias diretorias do CBO com o objetivo oferecer aos médicos e es-
tudantes material didático atualizado, de excelente qualidade e em condições adequadas à
realidade brasileira•

caráter de coleção da obra seria res-
peitado e que a comercialização será,
sempre, de todos os volumes agrega-
dos(1).
Uma das providências que reduziu
significativamente os custos indus-
triais para a elaboração da coleção foi
a impressão das figuras dos livros em
preto e branco e a adição de um CD-
Rom com as ilustrações nas cores ori-
ginais em cada volume. 
“Como resultado, temos uma coleção
de livros de altíssimo nível, com quali-
dade didática e científica, oferecida a
preços acessíveis. Esta é mais uma
realização que orgulha a Oftalmologia
brasileira e que será muito importante
para a ciência e a prática da especi-
alidade em nosso País”, afirmou Mil-
ton Ruiz Alves.

A Série Oftalmologia Brasileira será
composta pelos seguintes livros e
seus respectivos editores:
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Série Oftalmologia Brasileira
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inicialmente exercida por Fernando
Abib e, com a mudança da diretoria
em setembro de 2007, passou a ser
feita por Milton Ruiz Alves.
Cada volume teve seu(s) editor(es)
que se encarregaram de convocar os
colaboradores para elaborar os capí-
tulos. Ao todo, a Série Oftalmologia
Brasileira contou com a colaboração
de 358 pesquisadores de todo o Bra-
sil.
Simultaneamente, a diretoria do CBO
entrou em negociações com as em-
presas do segmento oftálmico, com a
Editora Cultura Médica e com a Edi-
tora Guanabara KooganS/A com o ob-
jetivo de editar os livros em condições
mais vantajosas para os médicos, alu-
nos dos cursos de especialização, re-
sidentes associados ao conselho e
aos serviços de atendimento oftalmo-
lógico e centros de pesquisa da espe-
cialidade. Foi dedicido também que o

1) Bases da Oftalmologia
Patologia: Roberto L. Marback
Anatomia/Histologia: Nicomedes 
Ferreira Filho
Farmacologia: Acácio Alves de 
S. Lima Filho
Genética: Juliana M. Ferraz Sallum
Fisiologia: Adalmir Mortera Dantas
Embriologia: Adalmir Mortera 
Dantas

2) Semiologia Básica
Carlos Augusto Moreira

3) Doenças Externas Oculares 
e Córnea
Ana Luiza Holfling-Lima
Maria Cristina N. Dantas
Milton Ruiz Alves

4) Glaucoma
Paulo Augusto de Arruda Mello
Remo Susanna Júnior

5) Cristalino e Catarata
Carlos Eduardo L. Arieta
Miguel Padilha
Samir Jacob Bechara

6) Retina e Vítreo
Carlos Augusto Moreira Júnior
Jacó Lavinsky
Marcos Ávila

7) Neuro-Oftalmologia
Antonio Luiz Zangalli
Mário Luiz Ribeiro Monteiro

8) Óptica,Refração Ocular 
e Visão Subnormal
Paulo Schor
Ricardo Uras
Sílvia Veitzman

9) Estrabismo
Harley E.A. Bicas
Carlos Ramos Souza Dias
Henderson Celestino de Almeida

10) Lentes de Contato
Adamo Lui Netto
Cleusa Coral-Ghanem
Paulo Ricardo de Oliveira

11) Cirurgia Refrativa
Mauro Campos
Renato Ambrósio Júnior
Wallace Chamon

12) Uveítes e Oncologia Ocular
Fernando Cesar Abib
Fernando Oréfice
José Vital Filho
José Wilson Cursino

13) Órbita, Sistema Lacrimal 
e Oculoplástica  
Órbita: José Vital Filho
Órbita: Antonio A. Velasco e Cruz
Sistema Lacrimal: Silvana A. 
Schellini
Oculoplástica: Suzana Matayoshi
Oculoplástica: Ana Rosa P. de 
Figueiredo
Oculoplástica: Guilherme Herzog 
Neto

14) Banco de Olhos 
e Transplantes 
Élcio Sato
Hamilton Moreira
Luciene Barbosa de Sousa

Milton Ruiz Alves

15) Iatrogenia e Manifestações
Oculares das Doenças 
Sistêmicas
Paulo Elias Corrêa Dantas
Sérgio Felberg
Sérgio Kwitko

16) Perguntas e Respostas 
Comentadas (2)

Paulo Augusto de Arruda Mello

(1) Os volumes “Glaucoma”, “Iatrogenia e Manifestações Oculares das Doenças Sistêmicas” e “Perguntas e Respostas Comentadas” não serão lançados 
durante o XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, em setembro, em Florianópolis. 
Aqueles que adquirirem a coleção no evento receberão os volumes assim que estiverem impressos.

(2) O volume “Perguntas e Respostas Comentadas” (título provisório) refere-se às perguntas aplicadas nas últimas três edições da Prova Nacional de Oftalmologia.



Uma das atividades sociais que marcará o XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira
e Reabilitação Visual será o lançamento nacional do filme “Blindness”, filme de Fernando

Meirelles baseado no livro “Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. 
A estréia ainda está sendo negociada com os cinemas de Florianópolis.
O filme tem como protagonista a esposa de um médico oftalmologista, 
única pessoa capaz de enxergar numa cidade onde todas as pessoas 

são misteriosamente tomadas por uma repentina cegueira. 
Meirelles é arquiteto que passou a dirigir programas independentes para TV nos anos 1980,

comerciais nos anos 1990 e finalmente longa-metragens no século XXI. 
Seus filmes mais conhecidos são: O Menino Maluquinho 2 - A Aventura (1998), 

Domésticas (2000), Cidade de Deus (2002) e O Jardineiro Fiel (2004) •

“B
lin

dn
es

s”
30

Numa iniciativa conjunta do Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO), Associação Pan-Americana de Oftalmologia
(APAO), Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e Associação Pan-Americana de Professores de Oftalmologia (PAPUPO),
será realizado em 01 e 02 de setembro o II Programa para Coordenadores de Cursos de Especialização em Oftalmologia.
O encontro tem como objetivo transmitir conhecimentos e debater conceitos ligados ao ensino da especialidade e os mé-
todos de avaliação mais adequados.
O Programa ocorrerá no Hotel Blue Tree, em Florianópolis e tem a coordenação geral de Karl Golnik, do Cincinnati Eye
Institute e ligado ao ICO. Dentro das atividades do Programa, está prevista a apresentação do Ophthalmic News &
Education, ferramenta educacional baseada na internet criada pela Academia Americana de Oftalmologia que está sendo
disponibilizada para as instituições brasileiras por intermédio do CBO•
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