
N
o

tí
ci

as
 d

o
 C

B
O

Notícias
do

38

CBO

Anuidade de 2009:
agilidade em benefício
do associado

A Secretaria Geral do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia já expediu a
remessa dos boletos para o paga-
mento da anuidade de 2009 para os
médicos oftalmologistas de todo o
Brasil. 
A antecipação do envio tem o ob-
jetivo de permitir que o associado
planeje melhor as formas de como se
dará sua participação na entidade e,
ao mesmo tempo, permitir que sejam
ampliadas as vantagens proporcio-
nadas pela associação antecipada.
A diretoria do CBO decidiu manter o
valor da anuidade de 2008 para o
próximo ano, o que na prática sig-
nifica a concessão de desconto cor-
respondente à inflação ocorrida du-
rante o ano. Também foi mantido o va-
lor especial para os jovens oftalmo-
logistas (com até cinco anos de for-
mado), correspondente a 50% da
anuidade plena.
O associado pode efetuar o paga-

mento da anuidade de 2009 em
parcela única ou utilizar-se do pa-
gamento parcelado.
Se optar pela parcela única, poderá
quitar até 20 de dezembro de 2008,
pagando R$ 400,00 (ou R$ 200,00 no
caso dos jovens formados a partir de
2004) ou até 20 de abril de 2009,
pagando R$ 440,00 (ou R$ 220,00, no
caso dos jovens formados a partir de
2004).
Se optar pelo pagamento parcelado, a
primeira possibilidade é efetuar o
pagamento de quatro parcelas de R$
110,00, com vencimentos em 20 de
dezembro de 2008, 20 de janeiro, 20
de fevereiro e 20 de março de 2009. A
segunda possibilidade é efetuar o pa-
gamento de quatro parcelas de R$
120,00, com vencimentos em 20 de
abril, 20 de maio, 20 de junho e 20 de
julho de 2009.
Os médicos beneficiados com o do
valor especial da anuidade não podem
parcelar o pagamento.
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Inscrição antecipada 
no congresso

Juntamente com o boleto da anui-
dade, o associado receberá o carnê
para o pagamento da inscrição ante-
cipada ao XXXV Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, que será realizado
em Belo Horizonte, de 24 a 27 de
agosto de 2009: R$ 170,00, para ins-
crição no evento e mais R$ 170,00 pa-
ra inscrição no Dia Especial.
De acordo com o secretário geral do
CBO, Nilo Holzchuh, a abertura da
possibilidade de inscrições anteci-
padas para o congresso de Belo Ho-
rizonte foi resultado do sucesso das
mudanças efetivadas no XVIII Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual, rea-
lizado em Florianópolis em setembro
de 2008.

“A inscrição antecipada permite que
o associado desfrute um grande des-
conto e garanta sua participação no
evento, ao mesmo tempo que pos-
sibilita o melhor planejamento da
realização do congresso. A instituição
do Dia Especial, um dia inteiro com
programação científica voltada para
um dos grandes campos da Oftalmo-
logia, teve resultados que superaram
todas as expectativas e a Científica, a
Diretoria do CBO e a Comissão Or-
ganizadora do congresso decidiram
manter esta modalidade de apresen-
tação do conhecimento e a secretaria
geral decidiu abrir a possibilidade do
associado realizar sua inscrição si-
multaneamente ao pagamento da
anuidade”, concluiu Holzchuh.

Cresce o número 
de associados ao CBO

O número de associados ao Conselho
Brasileiro de Oftalmologia cresceu
8,32% em 2008 com relação ao ano
anterior. Este crescimento é mais
significativo se for levado em consi-
deração o número absoluto de mé-
dicos oftalmologistas que decidiram
associar-se (ou voltar a fazer parte
dos quadros da entidade), 545, e sua
relação com o universo total de es-
pecialistas cadastrados no conselho,
13.089 e que, pela primeira vez, foi
quebrada a barreira dos 7.000 as-
sociados. Em um ano, o CBO conse-
guiu sensibilizar 4,16% de todos os
médicos oftalmologistas do Brasil a
se filiarem, revertendo a tendência
para a estabilização ou redução do
número de associados registrada
desde 2002.
“Uma das prioridades da diretoria
2007/2009 do CBO foi aumentar a
representatividade da entidade. Para
tanto, estabelecemos várias medidas
tais como anuidades diferenciadas
para médicos formados no período de
cinco anos, redução substancial do
preço das inscrições nos congressos
promovidos pelo CBO para seus as-
sociados, estabelecimento de parce-
rias mais sólidas com as empresas do
segmento para a realização de ativi-
dades ligadas ao ensino e ao apri-
moramento profissional permanente,
remodelação do Departamento Jurí-
dico e intensificação das ações de
comunicação com os médicos oftal-
mologistas de todo o Brasil, entre ou-
tras. Ficamos satisfeitos com os re-
sultados alcançados até o momento e
toda nossa ação vai ser para que a
tendência se mantenha e o número
de associados ao CBO cresça sempre,
cada vez mais”, afirmou o presidente
da entidade, Hamilton Moreira.
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Congresso de Belo Horizonte

Acessibilidade aos associados 
Administração eletrônica do CBO
Mais dinamismo com vídeo-conferências 
Mais tecnologia com equipamentos de última geração 
Mais facilidades de navegação com o novo site
Mais segurança com cobrança e pagamento eletrônicos 
Mais assessoria para você com o setor jurídico 

Brasília mais próxima
Parceria com o Ministério da Saúde
Acompanhamento dos Projetos de Lei, 
em relação à Oftalmologia

Nova organização, maior agilidade
Melhor acessibilidade às reuniões científicas
Espaço CBO- o seu espaço dentro do congresso

O ano novo nem começou
e a gente já está organizando.

Secretaria Geral do CBO.
Um novo ano ao alcance do associado.

NILO HOLZCHUH
Secretário geral 
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César Augusto Mesquita Juaçaba
Cleusa Coral-Ghanem
Cristina Maria Bittencourt Garrido
Eduardo Andreghetti
Elcio Hideo Sato
Emir Amin Ghanem
Epaminondas Castelo Branco Neto
Fernando Fonseca Botelho
Flávio Rezende Dias
Hermelino Lopes de Oliveira Neto
Humberto Lubisco Filho
Ítalo Mundialino Marcon
Jacó Lavinsky
João Eugênio Gonçalves de Medeiros
Joel Edmur Boteon
José Maurício Cabral Mattos
Juan Carlos Sanchéz Caballero
Lígia Beatriz Bonotto
Lília Ruth Picanço Muralha
Márcia Keiko Uyeno Tabuse
Marco Antônio Rey de Faria
Marcos Pereira de Ávila
Marcus Vinícius Abbud Safady
Maria Emília Xavier dos Santos Araújo
Marineuza Rocha Memória
Mário José Carvalho
Mário Junqueira Nóbrega
Marivaldo Castro de Oliveira
Milton Ruiz Alves
Núbia Cristina de Freitas Maia
Patrícia Maria Fernandes Marback
Paulo César Silva Fontes
Paulo Peret
Ricardo Augusto Paletta Guedes
Rosângela Aparecida Simoceli
Rubens Camargo Siqueira
Ruy Novais Cunha
Sandra Maria  Mansur Botelho
Sérgio Kwitko
Silvana Artioli Schellini
Suel Abujamra
Tomás Fernando Scalamandré Mendonça
Veralúcia Rosa Ferreira Oliveira
Wagner Duarte Batista

Valorizar o ensino, 
meta prioritária do CBO

A meta prioritária de valorizar o en-
sino e prestigiar aqueles que o pro-
movem levou a diretoria do CBO a ins-
tituir, no XVIII Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual a devolução dos valores pagos
na inscrição do evento àqueles que
ministraram aulas e palestras e com-
partilharam seu conhecimento nas a-
tividades da programação oficial do
congresso. Foi uma experiência positi-
va e representou o reconhecimento
por todos aqueles que contribuiram
para o sucesso do evento.
Na comunicação sobre a devolução
dos valores pagos, a diretoria do CBO
informou sobre a possibilidade do co-
lega realizar mais um gesto meritório
e abrir mão da devolução em bene-
fício dos programas de ensino da es-
pecialidade mantidos pelo CBO. 
No mês de novembro, recebemos a
confirmação que 58 colegas realiza-
ram este gesto de desprendimento, o
que representou a doação de R$
12.200,00 para os programas educa-
cionais da entidade. A eles, a Direto-
ria do CBO agradece de forma especial: 

Acácio Muralha Neto
Ademar Valsechi
Almir Ghiaroni de Albuquerque e Silva
Ana Estela Betesti Pires Ponce Sant’Anna
André Luís Freire Portes
André Marcelo Vieira Gomes
Andréa Araújo Zin
Armando Stefáno Crema
Arnaldo Pacheco Cialdini
Bruno Machado Fontes
Canrobert Oliveira
Carlos Akira Omi
Carlos Alexandre de Amorim Garcia
Carlos Eduardo Leite Arieta

!
Seguro contra roubos e furtos

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia conseguiu para seu associado um importante instrumento de
prevenção a roubos de consultórios oftalmológicos. Em breve estará a disposição, no site do CBO, um link
com informações sobre uma apólice de seguro contra roubos e furtos, a ser efetivado por intermédio do
Departamento Jurídico da entidade, em condições especiais para os filiados do Conselho.
Para mais informações, consulte o site www.cbo.com.br

Em janeiro será distribuído aos as-
sociados do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia o Guia Interativo dos
Oftalmologistas Brasileiros, uma primo-
rosa publicação que o CBO edita a cada
dois anos que contém agenda, calendá-
rios, diretorias do CBO, lista dos cursos
credenciados pelo CBO, Sociedades fi-
liadas, agenda permanente, bulário de
medicamentos oftálmicos, relação de
associados (por nome, sobrenome e ci-
dade), índice telefônico, espaço para
anotações. A agenda de mesa é acom-
panhada por um CD com todos os dados
existentes na publicação e mais os re-
gulamento para envio de artigos na re-
vista Arquivos Brasileiros de Oftalmolo-
gia, Programa de Educação Continuada,
orientações para a requisição do con-
vênio CBO/Banco do Brasil, Legislações
e Decretos importantes para a Oftalmo-
logia, Código de Ética Médica, Clas-
sificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (AMB/CFM),
CID-10, Projeto Olhar Brasil, Política Na-
cional de Atenção em Oftalmologia, Ori-
entações Jurídicas, e Orientações da AN-
VISA sobre montagem de consultórios.
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Prova Nacional 
de Oftalmologia

A Prova Nacional de Oftalmologia de
2009 será prestada por 485 can-
didatos e terá início em 15 de janeiro,
com a realização da Prova Teórica I e
da Prova Teórico-Prática. No dia se-
guinte, será realizada a Prova Teórica
II e os que obtiveram rendimento com-
patível se submeterão à Prova Prática
em abril.
Da mesma forma que nos anos an-
teriores, a Prova Nacional de Oftal-
mologia mobiliza o trabalho de cen-
tenas de pessoas para a sua rea-
lização. As questões que a integrarão
estão sendo elaboradas há meses por
uma equipe de profissionais especial-
mente contratados para tal fim e re-
visadas por professores da especia-
lidade de todo o País. Simultanea-
mente, as providências para a apli-
cação das provas nas duas cidades
(São Paulo e Brasília) em condições de
absoluta lisura, sob a fiscalização do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia e
de sua Comissão de Ensino.
“Em linhas gerais, o planejamento da
Prova Nacional de Oftalmologia de
2009 seguiu os mesmos trâmites do
que foi realizado no ano anterior. Ti-

“Cesta de Realizações”

A Diretoria do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia está comemorando o
primeiro ano de vigência da parceria
especial com empresas do segmento
oftálmico entregando a seus diretores
uma “cesta de realizações”, onde es-
tão incluídos os resultados da parce-
ria estabelecida. Graças a negocia-
ções empreendidas desde do início da
diretoria 2007/2009 do CBO, as em-
presas Alcon Laboratórios do Brasil,
Allergan Brasil, Johnson & Johnson
Vision Care, Essilor do Brasil e Vista-
tek Produtos Ópticos Ltda. adquiriram
a condição de “Patronos do CBO” em

consequência dos recursos investidos
em projetos especiais da entidade,
entre os quais se destacam a edição
da Série Oftalmologia Brasileira e a
possibilidade de sua comercialização
a preços especiais, aparimoramento
do site da entidade, lançamento do
projeto E-Learning, aprimoramento da
edição dos Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia e do Jornal Oftalmológi-
co Jota Zero, o fornecimento de jaleco
a alunos do primeiro ano dos cursos
de especialização em Oftalmologia
credenciados pelo CBO e vários outros
programas que resultaram no aprimo-
ramento de vários campos da especia-
lidade, principalmente na transmissão
dos conhecimentos.
De acordo com o presidente do CBO,
Hamilton Moreira, a “cesta de pro-
jetos realizados” significa a materiali-
zação de um novo tipo de parceira en-
tre a entidade e empresas e a ma-
nifestação do desejo que a mesma
continue e que seja aprofundada.

vemos o acúmulo de experiência e a-
primoramos a elaboração e a apli-
cação da Prova, sempre com o pro-
pósito de medir da melhor forma pos-
sível o conhecimento daqueles que
vão cuidar da saúde ocular da popu-
lação brasileira”, afirma o coordena-
dor da Comissão de Ensino do CBO,
Paulo Augusto de Arruda Mello.
Em 2009, os candidatos à Prova
Nacional de Oftalmologia receberão
como presente um jaleco médico, com
o brasão do CBO e as logomarcas das
empresas patronas do Conselho.
“É a forma que encontramos para
prestigiar e demonstrar nossa solida-
riedade e respeito aos médicos que
estão lutando para obter o Título de
Especialista em Oftalmologia e, ao
mesmo tempo, de apresentar-lhes a
mais importante entidade represen-
tativa da especialidade, o CBO”,
declara o presidente da entidade,
Hamilton Moreira.
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Provas do International
Council of Ophthalmology -

2009

30 de dezembro de 2008 é a data limite
para as inscrições para as provas do
International Council of Ophthalmology
(ICO), que serão realizadas simultanea-
mente em mais de 50 países, em 02 de
abril de 2009. No Brasil, as provas são
ministradas sob a responsabilidade do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia e
sua edição do próximo ano ocorrerá em
São Paulo. Os certificados de aprovação
nas provas do ICO são extremamente
valorizados por instituições internacio-
nais de ensino e pesquisa e favorecem
a obtenção de estágios no exterior.
Além disso, a aprovação vale pontos
para a Prova Nacional de Oftalmologia
para os alunos dos cursos de especia-
lização em Oftalmologia credenciados
pelo CBO e para os residentes dos ser-
viços credenciados pela Comissão Na-
cional de Residência Médica (CNRM).
As provas do ICO são divididas em
quatro modalidades:
1) Complete Basic Science + Optics &
Refraction: composta de 80 questões
sobre Ciências Básicas em Oftalmologia
e 20 questões sobre Óptica e Refração,
com duração de três horas;
2) Basic Science (sem a parte de Optics
and Refraction): composta de 80 ques-
tões sobre Ciências Básicas em Oftal-
mologia, com duração de duas horas;
3) Optics and Refraction: destinada a-
penas aos aprovados na modalidade
Basic Science, composta de 20 ques-
tões sobre Óptica e Refração, com du-
ração de uma hora;
4) Clinical Sciences: destinado apenas
aos aprovados no Complete Basic
Science, composta de 200 questões,
com duração de quatro horas.

O candidato pode escolher o idioma em
que prestará a prova (francês, inglês,
alemão, castelhano, turco ou portu-
guês), com exceção da modalidade Cli-
nical Sciences, impressa exclusiva-
mente em inglês. Os interessados em
prestar tais provas devem ser associa-
dos do CBO, com a anuidade de 2008
quitada. Também devem solicitar o for-
mulário de inscrição previamente à
Comissão de Ensino do CBO pelo
telefone (11) 3266-4000 ou através 
do e-mail ensino@cbo.com.br

Para a efetivação da inscrição são ne-
cessários os seguintes documentos:
• formulário de inscrição devidamente

preenchido;
• duas fotografias 3 x 4;
• uma cópia do diploma de médico;
• uma cópia da carteira de identidade;
• Cheque nominal ao Conselho Brasi-

leiro de Oftalmologia no valor da  ta-
xa de inscrição da prova escolhida.

Valores das inscrições

Complete Basic Science: R$ 483,00
Basic Science (sem Optics and
Refraction): R$ 423,00
Optics and Refraction: R$ 290,00
Clinical Sciences: R$ 578,00

Os preços cobrados para os candidatos
brasileiros são resultado de negocia-
ções feitas entre o ICO e a Comissão de
Ensino do CBO, para adequá-los à rea-
lidade do País e representam, em mé-
dia, 30% dos preços cobrados no resto
do mundo.

Gostaria de parabenizar o CBO pelo “XVIII Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual” realizado em Florianópolis,
setembro, e agradecer o honroso prêmio que a
Instituição, Faculdade de Medicina da Fundação
ABC, recebeu pelo vídeo “Encontro às cegas: um
novo olhar”. Contudo, e não sei por qual motivo,
a Instituição, cujo nome saiu impresso oficial-
mente, foi outra. Em momento algum, nem na
ficha de inscrição no referido congresso, nem na
inscrição do vídeo, o “Instituto de Oftalmologia
Tadeu Cvintal” foi mencionado. Reitero, como
em e-mail enviado para a inscrição no Congres-
so e nome no crachá, que sou residente, em pe-
ríodo integral, da Disciplina de Oftalmologia da
Faculdade de Medicina da Fundação ABC
(FMABC), chefiada pelo Prof. Dr. José Ricardo
Rehder, e o vídeo realizado (premiado) é ba-
seado em 6 anos de trabalho único e exclusivo
idealizado pela Disciplina de Oftalmologia da
FMABC e realizado pelo Dr. Paulo R. Sampaio,
chefe do setor de Visão Sub-normal/FMABC,
conforme o próprio filme explicita. Solicito, por
gentileza, a correção deste eqüivoco, colocan-
do-me a disposição do CBO para ajudá-lo a di-
fundir nossa idéia de humanização no aten-
dimento da oftalmologia a outras instituições. 

Victor Cvinta

Nota sobre a nova coleção de livros do CBO
Infelizmente, os autores não receberam os
textos dos capítulos da nova coleção de livros
CBO para revisão. Isso causou a presença de
muitos erros. Cito apenas dois, que me parecem
muito importantes e que desejo que todos sai-
bam: 1) Eu escrevi toda a parte de Tratamento
do Estrabismo, exceto o das esotropias, escrito
pelo Dr. Mauro Goldchmit; no livro consta que
eu o escrevi. 2) Todos sabem que eu sou exi-
gente em matéria do vernáculo. Lutei e consegui
que a maioria dos colegas brasileiros não digam
(ou escrevam) a palavra mal formada “intraope-
ratório”, pois o prefixo “intra” dá idéia de es-
paço, não de tempo. O termo correto para in-
dicar o intervalo de tempo que decorre entre o
início e o fim da operação é “per-operatório” (o
sufixo “per” indica tempo, como perene, per-
manente, permanecer etc, embora às vezes
também indique espaço, como perfurar e per-
correr). Assim escrevi inúmeras vezes nos meus
capítulos. Todos foram substituídos por “peri-
operatório”, um grave erro, pois o prefixo “peri”
significa “ao redor de”, (espaço) , erro cometido
pelos obstetras (perinatal). Desejo esclarecer
esse fato, para que os colegas não pensem que
eu ajo como “faça o que eu digo, não o que eu
faço). 

Prof. Dr. Carlos Souza-Dias

Errata
Na edição 121 do Jornal Oftalmológico Jota Ze-
ro houve um erro na elaboração da legenda de
uma foto publicada na página 27, na qual o
nome do oftalmologista Sérgio Kandelman foi
inadvertidamente trocado.
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