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Um Congresso pra argentino nenhum 
botar defeito!”

“

Elisabeto Ribeiro Gonçalves João Agostini Netto

É desta forma bem humorada que João Agostini Netto, um dos presidentes XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, descreve como será o evento que de 24 a 27 de agosto estará movimentando Belo Horizonte
numa maratona de transmissão de conhecimentos com 59 simpósios, 30 painéis, 48 cursos de instrução,
seis cursos práticos, espaço para apresentação permanente de vídeos, num total de quase 500 horas/aula,
abrangendo todos os aspectos da especialidade, em todos os níveis de profundidade, para atender aos
interesses de atualização de todos os oftalmologistas do País.
Para Elisabeto Ribeiro Gonçalves, outro dos presidentes do evento, o congresso incorporou todos os
aprimoramentos que deram ótimos resultados em Florianópolis e promete ser memorável em todos os
sentidos.
“Estamos recebendo todo o apoio da diretoria e da Comissão Científica e, pela primeira vez na história,
em fevereiro já temos o programa praticamente pronto com todos os pontos que serão expostos. Mas, o
fundamental é que o congresso será ralizado em Minas Gerais, o que lhe dará um aspecto todo especial,
pois vamos somar o rigor científico dos congressos do CBO, ao encanto das Gerais”, afirma Elisabeto
Ribeiro Gonçalves.

Presidente de Honra - Hamilton Moreira

Comissão Executiva Comissão Científica
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Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
João Agostini Netto 

Secretários
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Wagner Duarte Batista 
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Italo Mundialino Marcon 
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Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
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Coordenador

Hamilton Moreira 
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Coordenadores:
Mário Bittar Nehemy
Marcos Ávila
Walter Yukihiko Takahashi

O Dia Especial de Retina compreenderá oito horas de transmissão de conhecimentos, abordando todos os aspectos atuais
desta subespecialidade. Serão realizadas quarenta palestras e três painéis.
De acordo com o coordenador Márcio Nehemy, a programação didática foi planejada de forma progressiva com a
finalidade de oferecer aos congressistas uma síntese dos mais significativos avanços em fisiopatologia, diagnóstico e
terapêutica das doenças vitreorretinianas. Afirma que entre os objetivos do encontro incluem-se a apresentação e
discussão dos seguintes tópicos: novos conhecimentos da patogênese e novos tratamentos para a DMRI; atualização no
tratamento das principais vasculopatias, incluindo a Retinopatia Diabética; apresentação e discussão crítica dos  novos
aparelhos para o refinamento do diagnóstico por imagens; debate sobre a importância da genética e sobre suas
perspectivas terapêuticas para as Distrofias Vitreorretinianas; novas tecnologias em cirurgia vitreorretiniana e discussão
das dificuldades e complicações cirúrgicas.
“Além das apresentações, que enfeixarão os mais recentes avanços da especialidade, teremos painéis para discussão das
situações e dos casos mais desafiadores - clínicos e cirúrgicos”, conclue Nehemy.

A introdução do Dia Especial no congresso de Florianópolis em 2008 resultou em
grande sucesso e a iniciativa será repetida no XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia. O primeiro dia do congresso será inteiramente dedicado ao
tratamento total de quatro subespecialidades fundamentais da Oftalmologia:
Retina e Vítreo; Córnea, Lentes de Contato e Doenças Externas; Glaucoma; Catarata
e Cirurgia Refrativa.
Concebido como atividade completa de atualização em um tópico específico, o Dia
Especial apresenta, de forma progressiva, todo o conhecimento consolidado nas
áreas abordadas.

DIA ESPECIAL

Dia Especial de Retina e Vítreo

Marcos Ávila Walter Yukihiko TakahashiMárcio Bittar Nehemy
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Manhã

Abertura dos coordenadores (5
minutos).

Palestras sobre Imagens-
Doenças Hereditárias e Pediátricas:

1. Autofluorescência;
2. Indocianina verde-indicações
atuais;
3. 3D OCT em doenças da interface
vitreorretiniana;
4. Comparação entre Spectral Do-
main X Time Domain OCT;
5. Caracterização genótipica das
doenças hereditárias;
6. Terapia genética: presente e
futuro;

7. Retinopatia da pre-
maturidade: critérios
para laser e/ou anti-
angiogênicos;
8. Resultados cirúrgicos
da retinopatia da pre-
maturidade estádios 4 e
5;
9. Macroaneurismas;
10. Síndrome dos
pontos brancos evanes-
centes;
11. Neuroproteção.

Palestras sobre DMRI:

1. Fatores de risco da
DMRI ;

2. A importância do complemento
na patogênese da DMRI;
3. Vasaculopatia polipoidal e
proliferação angiomatosa da
retina;
4. Vitaminas e antioxidantes;
5. Genética da DMRI e resposta
terapêutica;
6. Avastin;
7. Lucentis;
8. Radioterapia e antiangiogênicos;
9. Terapia combinada;
10. Anti-TNF: do básico e expe-
rimental à aplicação clínica;

Painel DMRI- Coordenação de
Márcio Bittar Nehemy.

Tarde

Palestras sobre Doenças Vascu-
lares e Maculares:

1. Vitrectomia na maculopatia dia-
bética - Indicações e Resultados; 
2. Laser X triancinolona para o ede-
ma macular diabético;
3. Aantiangiogênicos no edema
macular diabético;
4. Vitrectomia na retionpatia dia-
bética proliferativa: Técnicas e
dificuldades pré-operatórias;
5. Dispositivos de liberação prolon-
gada;
6. Coriorretinopatia serosa central;
7. Obstruções venosas: antiangio-

gênicos e corticoesteróides;
8. Telangectasia parafoveal;
9. Edema cistóide da mácula -
novos tratamentos;

Discussão de casos e problemas
Coordenação de Walter Takahashi 

Palestras sobre Cirurgia Vitreor-
retiniana:

1. Novos corantes e interação lu-
minosa em vitrectomia;
2. Vitrectomia 23 GA: Análise crí-
tica de resultados, tempo cirúrgico
e custos;
3. Buraco macular e pseudo buraco
macular;
4. Membrana epirretiniana e tração
vitreomacular:
5. Complicações da VVPP com 23 E
25 GA;
6. Novas tecnologias em cirurgias
vitreorretinianas;
7. Descolamento primário: Por que
prefiro pneumorretinopexia;
8. Descolamento primário: Por que
prefiro vitrectomia;
9. Podemos providenciar os fune-
rais da introflexão escleral?;
10. Complicações da cirurgia
vitreorretiniana;

Discussão de casos cirúrgicos
Coordenação de Marcos Ávila 
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Coordenadores:
Homero Gusmão de Almeida
Paulo Augusto de Arruda Mello
Remo Susanna Júnior

Paulo Augusto de Arruda Mello considera que as ferramentas para o diagnóstico, tratamento clínico e cirúrgico do
glaucoma sofreram grande revolução nos últimos anos e, em vista disto, a proposta do Dia Especial de Glaucoma do XXXV
Congresso Brasileiro de Oftlamologia é realizar a análise crítica destas novas ferramentas, direcionando a análise para o
dia-a-dia do médico oftalmologista. 
“Serão oito horas de apresentações extremamente práticas que pretendem fornecer aos participantes condições para a
tomada de decisões sobre como encaminhar o diagnóstico e o tratamento de seus pacientes com glaucoma. Tivemos o
cuidado de elencar os pontos e estamos convidando médicos capazes de aliar a visão do cotidiano das clínicas e
consultórios com a experiência crítica. Também foi planejado o tempo para mesas redondas e a participação interativa
dos congressistas”, afirmou.

Dia Especial de Glaucoma

Homero Gusmão de Almeida Remo Susanna JúniorPaulo Augusto de Arruda Mello
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Estudos multicêntricos e sua
aplicação clínica. 

Genética no Glaucoma: qual sua
importância na prática?

Pico, pressão média,
flutuação: o que valo-
rizar?

Gonioscopia: técnica e
arte.

Campimetria: quando
B/B, FDT, B/Y e ma-
nual?

A avaliação clínica do
nervo óptico é sufi-
ciente para o diag-
nóstico de glaucoma?

Otimizando a trabecu-
lectomia.

Calculadores de risco: alguma
utilidade?

Glaucoma pré-perimétrico: diag-
nóstico fácil? 

Combinações e conceito de terapia
máxima.

Como analisar e melhorar a
fidelidade ao tratamento? 

Lasertrabeculoplastia: uma opção
subutilizada?

Será que há indicação cirúrgica?

Iridotomia a laser: quando indicar?

Glaucoma neovascular e as novas
drogas antiangiogênicas. 

Glaucoma pós-cirurgia refrativa:
como conduzir? 

Glaucomas congênito e de
desenvolvimento: como conduzir? 

Quando decidir pelo tratamento
cirúrgico? Qual? 

Cirurgia combinada: qual a melhor
técnica?

O pós-operatório da trabecu-
lectomia: a arte do 2º tempo/ato.

Novos implantes e sua eficácia. 

Cirurgias ciclodestrutivas: quando
e qual a melhor técnica? 

Cirurgia não penetrante: sim. 

Cirurgia não penetrante: não. 



Dia Especial de Córnea, 

Lentes de Contato 

e Doenças Externas
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Denise de Freitas

Newton Kara-JoséPaulo Elias Corrêa Dantas Orestes Miraglia Júnior

Coordenadores:
Denise de Freitas
Newton Kara-José
Paulo Elias Corrêa Dantas
Orestes Miraglia Júnior

De acordo com os coordenadores da atividade, o Dia Especial de Córnea, Lentes
de Contato e Doenças Externa tem como objetivos identificar e lidar
apropriadamente com importantes situações clínicas e cirúrgicas das doenças
do segmento anterior; oferecer aos participantes noções essenciais sobre
modernas técnicas cirúrgicas de transplante de córnea e reconstrução da
superfície ocular e sobre os tratamentos complementares a essas técnicas;
habilitar os participantes a identificar complicações associadas às técnicas
cirúrgicas e as respectivas conduções apropriadas em cada caso; atualizar e
estimular a correta adaptação de lentes de contato nas diversas situações das
clínicas e consultórios e alertar sobre a importância do tratamento médico
relacionado ao uso adequado das lentes de contato em situações que envolvam
doenças da superfície ocular.

P
ro

gr
am

aç
ão

1. Transplante de córnea:

a) lamelar anterior, su-
perficial e profundo
(manual, DALKI, Big Bu-
bble e outras técnicas);
b) lamelar posterior ou
endotelial (DLEK, DSEK,
DSAEK, DMEK);
c) penetrante com tré-
panos e com Femtose-
cond (FLAPK);
d) ceratopróteses;
e) tratamento moderno
das reações imunes
associadas ao trans-
plante de córnea (rejei-

ção);
f) vantagens e desvantagens do
preparo prévio de tecido doador
para transplantes lamelares.

2.  Opções terapêuticas para a do-
ença ectásica da córnea:

a) novas lentes de contato para
ceratocone;
b) anel intra-estromal;
c) cross linking do colágeno.

3. O que há de novo e por vir no
diagnóstico e tratamento das
infecções da córnea:

a) ceratite bacteriana;

b) ceratite fúngica;
c) ceratite viral;
d) acanthamoeba;
e) novos recursos diagnósticos de
laboratório.

4. Desafios na reconstrução da
superfície ocular:

a) novos tratamentos para olho
seco;
b) novos métodos de medida da
osmolaridade da lágrima;
c) novos tratamentos para ble-
farite;
d) indicações para uso apropriado
de soro autógeno;



D
ia

 E
sp

ec
ia

l
30

tico por imagem do segmento
anterior.

6. Nova classificação das distro-
ficas da córnea: classificação IC3D.

7. Como lidar com complicações de
cirurgia refrativa: guia de
sobrevivência.

8. Lentes de contato:

a) adaptação de lentes de contato
em pacientes com olho seco: como
proceder?;
b) complicação causada pela lente
de contato ou por doença de
córnea?;
c) progressão da miopia em
crianças e adultos: mitos e ver-
dades;

d) o exame da lente de contato e do
olho à lâmpada de fenda: o que
avaliar e qual a importância desta
avaliação?;
e) materiais para lentes de contato:
o que mudou nos últimos cinco
anos, do que dispomos e a
tendência para o futuro;
f) como aumentar o número de
usuários de lentes de contato?;
g) novos desenhos de lentes de
contato para ceratocone;
h) o que muda na adaptação de
lentes de contato no ceratocone
pós-anel e pós-cross linking?;
i) lentes esclerais para córneas
altamente irregulares.

e) tratamento e controle da
neovascularização da córnea -
novas drogas;
f) técnicas de reconstrução da
superfície ocular (transplante de
limbo, membrana amniótica,
cirurgia moderna do pterígio);
g) técnicas de preservação da
superfície ocular (adesivos
teciduais, oclusores de ponto
lacrimal, enxertos esclreais e de
córnea).

5. Diagnóstico por imagem do
segmento anterior:

a) microscopia confocal, tomo-
grafia de coerência óptica, UBM:
vantagens e desvantagens dos
diferentes aparelhos de diagnós-

Dia Especial de Catarata 

e Cirurgia Refrativa
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A Programação de Catarata do Dia Es-
pecial será dividida em dois grandes te-
mas:
1) Avanços em lentes intra-oculares e
2)  Avanços em cirurgia de catarata.
A apresentação e a discussão dos pontos
relacionados a estes temas contará com
a participação de especialistas brasi-
leiros que abordarão os vários aspectos
da matéria. 
De acordo com Fernando Cançado Trin-
dade, um dos coordenadores da ativi-
dade, a preocupação didática foi ressal-
tada para todos os convidados, bem
como a organização das apresentações
de forma a mostrar aos participantes um
panorama geral do que está ocorrendo
hoje no universo da catarata.
A programação também contará com a
participação de convidados interna-
cionais que abordarão os aspectos mais
polêmicos e atuais da subespecialidade.
No primeiro bloco haverá a apresentação
de Liliana Werner (EUA), que abordará “O
que temos aprendido com as LIO’s
explantadas” e de Jack Singer (EUA) que

falará sobre “CristaLens: dados atuais”.
Depois das apresentações haverá mesas
redondas com especialistas brasileiros
que comentarão suas respectivas expe-
riências nestes pontos.
No segundo Bloco, haverá a aula es-
pecial do pesquisador Boris Malyugin
(Rússia), que fará exposição sobre “Anel
de Malyugin: aplicações”.
“O Dia Especial, em Catarata vai expor
todos os aspectos mais atuais em lentes
intra-oculares e na cirurgia da catarata.
Temas como conceitos em asfericidade,
uso de filtros, lentes multifocais,
pseudoacomodativas, suas vantagens,
contra-indicações, complicações, cirur-
gias em situações extremas, condutas
em casos especiais, além de amplo
espaço para discussão destes temas. A
programação atenderá aos interesses do
especialista e do oftalmologista geral em
termos de atualização e discussão sobre
as perspectivas a curto prazo divisadas
em nossa subespecialidade”, conclui
Miguel Padilha, outro coordenador da
atividade.

Coordenadores:
Fernando Cançado Trindade
Miguel Ângelo Padilha
Wallace Chamon
Walton Nosé
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No Congresso de Belo Horizonte, a
programação sobre cirurgia refrativa foi
desmembrada da programação de cata-
rata, embora ambas façam parte do
mesmo Dia Especial. A parte da tarde foi
reservada para a atualização completa
em cirurgia refrativa e será composta por
apresentações que terão a seguinte
ordenação:

1) Padrão ouro em cirurgia cera-
torrefrativa: como melhorar os resultados
e a satisfação dos pacientes;

2) Escolhendo pacientes para as
diferentes cirurgias e cirurgias para os
diferentes pacientes; 

3) Evolução da propedêutica em cirurgia
refrativa: topografia de córnea,
tomografia de segmento anterior, elas-
ticidade corneana, análise de frentes de
onda;

4) Resolvendo a hipermetropia con-
sequente à ceratotomia radial; 

5) LIO’s em olhos fácicos: onde chegamos
e para onde vamos?; 
6) Show de imagens em cirurgia
refrativa: UBM, VuMax e OCT; 

7) CXL (Crosslink): estado atual,
indicações, realidades e mitos; 

8) Mitomicina-c e PRK: a solução para
todos os nosso problemas?; 

9) Laser de Femtosegundo na cirurgia
refrativa e anéis intra-corneanos: como
indicar para obter os melhores
resultados;

10) A cirurgia ceratorrefrativa per-
sonalizada melhorou nossos resultados?;

11) Evitando e tratando a ectasia
corneana pós-LASIK e pós-PRK.

Durante a programação haverá duas
apresentações de casos clínicos: Como
resolvi casos interessantes em cirurgia
refrativa I e II.

Wallace Chamon Walton Nosé

Miguel Ângelo PadilhaFernando Cançado Trindade
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A Mello Faro Turismo, agencia de viagens oficial para o XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, oferece em condições e preços especiais 

a hospedagem em Belo Horizonte, o transporte aéreo a partir das diversas
cidades brasileiras, o transporte aeroporto/hotel/aeroporto e passeios 

por Belo Horizonte e arredores. 
Para informações e reserva on line consulte: www.cbo2009.com.br ou envie

seu e-mail para cbo2009@mellofaro.com.br 

Valores das inscrições

até 25/04/09 até 03/08/09 No local

Sócios CBO R$ 190,00 R$ 230,00 R$ 280,00

Não-Sócios/
Pós-Graduando

R$ 690,00 R$ 730,00 R$ 780,00

Residentes/
Acadêmicos Sócios

R$ 190,00 R$ 230,00 R$ 280,00

Residentes/ 
Acadêmicos Não Sócios

R$ 220,00 R$ 260,00 R$ 320,00

Áreas Afins R$ 260,00 R$ 290,00 R$ 360,00

Acompanhantes R$ 170,00 R$ 190,00 R$ 220,00

Cursos
(2 Cursos de 2 horas)

R$ 40,00 R$ 50,00 R$ 60,00

Dia Especial R$ 190,00 R$ 230,00 R$ 280,00

Como já aconteceu no Congresso de Florianópolis, os palestrantes da programação oficial que comparecerem às
atividades nas quais foram convidados a realizar exposições didáticas terão a opção de requererem o ressarcimento do
valor pago na inscrição ao congresso.
Cada oftalmologista que realizar sua inscrição no XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia terá direito a escolher um
curso de instrução para assistir, gratuitamente.
Após a conclusão do evento, o congressista poderá emitir seu Certificado diretamente a partir da home page.

In
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FESTIVAL DE VÍDEOS

Pela primeira vez, em um Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, haverá
premiação em dinheiro aos melhores
vídeos apresentados
“As técnicas de filmagem e de edição
surgidas nos últimos anos fizeram
com que o vídeo se tornasse uma fer-
ramenta didática de grande impor-
tância em todos os campos da oftal-
mologia, principalmente na difusão,
ensino e discussão dos procedimentos
cirúrgicos. No XXXV Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia vamos organizar
um festival, com premiação especial e
participação de sociedades filiadas,
num evento que se tornará o marco
definitivo da consolidação desta
modalidade de transmissão do
conhecimento nos congressos do
CBO”
Quem faz esta afirmação é José Beniz
Neto, coordenador da Comissão
Científica de Vídeos na Oftalmologia,
para quem o Congresso de Belo
Horizonte representará o coroamento
de um trabalho que vem sendo feito
há algum tempo para a valorização
dos vídeos.

No XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, os melhores vídeos
receberão prêmio em dinheiro. A
Sociedade Brasileira de Glaucoma, a
Sociedade Brasileira de Retina e
Vítreo, a Sociedade Brasileira de
Catarata e Implantas Intra-Oculares e

a Sociedade Brasileira de Glaucoma
já se comprometeram a custear a
premiação dos melhores trabalhos em
vídeo de suas respectivas áreas de
estudo e atuação, bem como a
colaborar no julgamento dos filmes
apresentados. O melhores vídeo com
assunto relacionado com cada umda
das subespecialidades assinaladas
receberá R$ 1.000,00 de prêmio, valor
que será garantido pela respectiva

sociedade.
“O vídeo é uma ferramenta
eminentemente didática”, declara o
presidente da Sociedade Brasileira de
Glaucoma, Carlos Akira Omi. “Acha-
mos extremamente positiva a preocu-
pação do CBO em valorizar esta ferra-
menta em seus congressos. Para os
oftalmologistas que trabalham com
glaucoma, os vídeos são importantes
para a difusão das técnicas cirúrgicas,
já que temos várias cirurgias ligadas ao
glaucoma que exigem aprendizado
especial e perícia por parte do médico
para sua realização.”
15 de abril é a data limite para a
inscrição dos vídeos para o XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia e
15 de maio a data limite para a entrega
dos trabalhos editados. Os trabalhos
serão julgados pelos seguintes critérios: 
a) qualidade cinematógráfica; 
b) clareza da exposição; c) origina-
lidade; d) conteúdo científico e 
e) conteúdo didático.
Veja o regulamento na página ** e
consulte a home page do congresso:
www.cbo2009.com.br.

José Beniz Neto

José Beniz Neto- Coordenador 
Renato Ambrosio Junior- Secretário
Alexandre Seminoti Marcon 
Andreia Peltier de Q. Urbano de Souza 

Carlos Akira 
Omi Flavio Attanasio de Rezende 
Marcelo Vicente de Andrade Sobrinho
Oswaldo Ferreira Moura Brasil do Amaral

Otavio Siqueira Bisneto 
Paulo Ricardo de Oliveira 
Vinicius Coral Ghanem
Wilson de Oliveira Leite Filho

Comissão Científica Vídeos na Oftalmologia

Veja no site: www.cbo.com.br
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PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Na Programação Social para
acompanhantes estão programadas
duas excursões: uma para Inhotim e
outra para Ouro Preto.
Inhotim está situado em Brumadinho,
a 60 km de Belo Horizonte. Ocupa
área de 45 ha de jardins – parte deles
criada pelo paisagista brasileiro
Roberto Burle Marx – com uma
extensa coleção botânica de espécies
tropicais raras e um acervo artístico
de relevância internacional. 
Inhotim foi apresentado pela primeira
vez ao público em setembro de 2004
e, no ano seguinte, iniciou uma
agenda de visitas para atender à rede
escolar da região de Brumadinho e a
grupos específicos. Em outubro de
2006, com estrutura completa para
sua inauguração ao grande público, a
instituição abriu as portas para visitas
em dias regulares, sem a necessidade
de agendamento prévio. 
O acervo de Inhotim vem sendo
formado desde meados de 1980, com
foco na arte produzida interna-
cionalmente dos anos 1960 até os
nossos dias. Pintura, escultura, de-
senho, fotografia, vídeo e instalações
de renomados artistas brasileiros e

internacionais são exibidos em
galerias espalhadas pelo Parque
Ambiental.
Os espaços expositivos são divididos
entre seis galerias dedicadas a obras
permanentes e outras quatro para
obras temporárias. Bienalmente uma
nova mostra é apresentada, com o in-
tuito de divulgar as novas aquisições
e criar reinterpretações da coleção, e
novos projetos individuais de artistas
são inaugurados, fazendo de Inhotim
um lugar em constante evolução.
A área total do Parque Ambiental do
Inhotim, em constante crescimento,
está distribuída em seus dois prin-
cipais acervos: Reserva Natural, com
600 hectares de mata nativa con-
servada, e o Parque Tropical, com 45
hectares de jardins de coleções
botânicas e cinco lagos ornamentais
que somam 3,5 hectares de área.
O parque tem como diretrizes a
conservação dos remanescentes
florestais pertencentes aos biomas
Mata Atlântica e Cerrado; resgate,
ampliação e manutenção de coleções
botânicas; emprego de técnicas sus-

tentáveis de manejo; elaboração e
desenvolvimento de programas socio-
ambientais.
Atualmente são cultivadas, no jardim
do Parque Ambiental, mais de 2.100
espécies de plantas.

Ouro Preto, famosa por sua magnífica
arquitetura colonial, foi a primeira
cidade brasileira a ser declarada pela
UNESCO, Patrimônio Histórico e Cul-
tural da Humanidade, em 1980.
Apesar de ter a maior parte do intenso
fluxo turístico focado na arquitetura e
importância histórica, o município
possui um rico e variado ecossistema
em seu entorno, com cachoeiras,
trilhas seculares e uma enorme área
de mata nativa, que teve a felicidade
de ser protegida com a criação de
Parques Estaduais. Ouro Preto tam-
bém se destaca pela atividade cul-
tural. Situa-se a cerca de 100 qui-
lômetros de Belo Horizonte, per-
corridos por moderna estrada de
rodagem.
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Objetivo:

Divulgação dos centros de ensino de
Oftalmologia do Brasil: exposição de
suas atividades científicas e ensino,
vagas, infra-estrutura, corpo clínico e
funcionam ento. Os interessados (mé-
dicos em formação ou interessados
em reciclagem ou aprimoramento)
terão acesso livre a essas infor-
mações. Será uma excelente oportu-
nidade para divulgação de sessões,
reuniões, cursos, estágios, cursos de
residência, pós-graduação e outras
atividades científicas. Resumindo, o
objetivo é abrir uma linha de
comunicação direta, com informações
claras, diretas e confiáveis sem
interlocutores.

Formato:

Realizaremos o EXPO-CBO em for-
mato de “feira”: de maneira informal,
os expositores (centros de ensino)
terão espaço para expor suas
informações através de pôsteres. Um
responsável de cada instituição
deverá ficar próximo ao mesmo, para
conversar e tirar dúvidas dos médicos
interessados.

Quem Participa?

Só poderão participar da exposição os
centros de ensino cujo coordenador
seja sócio titular do CBO, com
anuidade em dia. Todos os congres-
sistas terão livre acesso a sessão e às
informações divulgadas.

Que informações devem ser fornecidas?

No horário da sessão, cada poster
deve ser apresentado por um respon-

sável presente. O poster deve conter:
•Nome da Instituição (Universidade,
Hospital, Clínica, etc...) 
•Médico coordenador 
•Corpo clínico da instituição e sua
titulações
•Cursos, sessões, reuniões, estágios
(fellowship), residência médica, pós-
graduação e outras atividades cien-
tíficas com suas respectivas durações 
•Número de vagas disponíveis para
cada atividade 
•Processo de seleção (métodos e
datas)
•Infra-estrutura (equipamentos dis-
poníveis, ambulatórios, centro
cirúrgico, etc...) 
•Contato (endereço, telefones, página
na internet, e-mail, etc...)

O que devo fazer para participar?

Os interessados devem enviar as in-
formações solicitadas acima (con-
teúdo do Poster) em formato de texto
(Word) para: Alameda Santos, 1343;
Cj. 1110; CEP: 01419-001-São Paulo-
SP (e/ou para cbo@cbo.com.br) e so-
licitar participação no evento. O prazo
limite para envio das informações é
27 de julho! A confecção do poster
deve obedecer ao formato (medidas)
oficial do congresso, e deve ser feita
pela instituição participante. O CBO
disponibilizará o espaço para sua co-
locação e qualquer material infor-
mativo que não esteja incluído nas
medidas disponibilizadas será reti-
rado. O evento será GRATUITO para os
inscritos no Congresso. Será confec-
cionada uma apostila contendo as
informações das instituições parti-
cipantes, que será distribuída durante

o evento.
Desde já agradecemos seu interesse
em participar, colaborando com este
novo projeto. Acreditamos que essa
troca de informações trará muitos be-
nefícios, presentes e futuros, aos par-
ticipantes e as instituições. E que este
será a primeira de inúmeras sessões
futuras com o mesmo formato.

Atenciosamente,

Bruno M. Fontes
Coordenador do EXPO-CBO 

Gustavo Victor
Coordenador do EXPO-CBO

Hamilton Moreira
Presidente do CBO

Wallace Chamon
1º secretário do CBO e assessor
especial

CONVITE
Prezado(a) colega,

Durante o XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia
(Belo Horizonte; 24 a 27 de agosto de 2009)
daremos início a um projeto novo, ambicioso, 

batizado de EXPO-CBO.

Bruno M. Fontes

Gustavo Victor
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AOS JOVENS
DE IDADE E/OU ESPÍRITO

* Bruno M. Fontes

A informação é essencial. Em todos os
sentidos e momentos da vida pessoal
e profissional. Sem esta, tomamos
decisões erradas e precipitadas, que
podem nos trazer grandes dissabores
e arrependimentos. A rápida difusão e
maior importância da internet vem
justamente deste fato: acesso fácil à
informação. Além desta, somos
expostos a informações por via
interpessoal, imprensa escrita, rádio e
televisão. É certo que, muitas vezes,
obtemos informações de credibilidade
duvidosa, com vieses comerciais, e
até mesmo de má fé. Em alguns
momentos, o acesso a infor-
mação precisa e confiável pode
ser determinante para o futuro.
Mas como filtrá-las? Acreditar
no que e em quem? Como ter
acesso a informações confi-
áveis?

Uma das situações mais
angustiantes, para todos e não
somente para os jovens, reside na
escolha do local de especialização e
reciclagem profissionais. É funda-
mental saber aonde existem as opor-
tunidades de acesso ao conhecimento
científico: reuniões, sessões, estágios
(fellowships), pós-graduação (Mes-
trado e Doutorado), entre outros. As
Universidades, assim como centros
estruturados em serviços dentro de
hospitais oferecem diversas opções.
Mas quais são elas? Aonde encontro?
Com quem eu falo? Como me ins-

crevo? Como será a seleção?

O CBO está trabalhando para garantir
que essas informações cheguem aos
seus associados, através da EXPO-
CBO, no próximo Congresso Brasileiro
de Oftalmologia em Belo Horizonte.
Vamos adaptar uma idéia fantástica,
que já é realizada em diversas
universidades (principalmente nas
áreas de ciências exatas) do Brasil.
Explico: nestas, as empresas promo-
vem “feiras” onde apresentam, em
estandes, suas filosofias, áreas de
atuação, anunciam vagas de estágio e
trainee, explicam os métodos de
seleção e fornecem seus contatos. A
adaptação dessa idéia levou a
idealização da EXPO-CBO. 

EXPO-CBO consistirá em um momento
de troca de informações confiáveis e
diretas, através dos próprios centros e
os interessados. Um ambiente in-
formal, onde idéias serão trocadas e a
competição saudável entre can-
didatos e instituições levará ao apri-
moramento de todos os envolvidos. E
divulgação da informação! Aberta e
democraticamente.

Os centros de ensino (universidades
ou não) divulgarão seus cursos,
atividades, oportunidades, corpo clí-
nico, instalações, filosofia de tra-
balho, métodos de seleção e contatos.
Os interessados (médicos em for-
mação ou interessados em reciclagem

/ aprimoramento) finalmente terão
acesso livre a essas informações. Os
centros de ensino terão oportunidade
de mostrar o que estão fazendo, e
terão maior contato e intercâmbio
com os médicos. Ainda, com maior
número de interessados, poderão
escolher melhor aqueles candidatos
que se encaixam no perfil de cada
instituição.

Uma situação hipotética: um
oftalmologista de Rondônia gostaria
de fazer uma especialização em
Retina & Vítreo. Durante o EXPO-CBO
ele terá a oportunidade de saber
aonde existem vagas em todo o país,
a estrutura dos locais e quais são os
critérios de seleção. Outra: o setor de
Glaucoma de uma universidade
gostaria de divulgar seus projetos
para a comunidade, e convidar os
médicos locais para freqüentar suas
reuniões semanais. Durante o EXPO-
CBO, poderá divulgar seus planos, e
ter contato fácil e direto com os
interessados.

Resumindo, o objetivo é abrir uma
linha de comunicação direta, com
informações claras, diretas e
confiáveis. Todos saem ganhando!

Não deixe de prestigiar esta idéia.
O sucesso dela depende de todos.
E sua perpetuação pode trazer
muitos benefícios por muitos anos
que virão.



PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

Outra experiência de su-
cesso praticada no Con-
gresso de Florianópolis foi
implementada na organi-
zação do XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia:
o planejamento da progra-
mação tendo priorizando o
potencial didático de cada
apresentação.
Desta forma, a progra-
mação está praticamente
pronta e os convites para
os palestrantes estão sen-
do remetidos pela secre-
taria do evento.
“No congresso de Floria-
nópólis ficou claro que o
menor número de aulas e
atividades, a valorização
do palestrante e o plane-
jamento focado nos temas
a serem apresentados pa-
ra, em seguida, verificar
quais os palestrantes a se-
rem convidados para ex-
por os temas decididos
pela Comissão Científica é
o caminho certo para a
realização de um Congres-
so impecável e de grande
conteúdo científico. Fize-

mos pequenos ajustes e
mantivemos a mesma sis-
temática para Belo Hori-
zonte e os resultados, cer-
tamente, serão melhores
ainda”, afirmou Hamilton
Moreira, presidente do
CBO e presidente da Co-
missão Científica do XXXV
Congresso Brasileiro de
Oftalmologia.
Além do Dia Especial, as
atividades didáticas do
Congresso de Belo Hori-
zonte serão divididas em
simpósios (em múltiplas
modalidades), painéis e
cursos de instrução. 
Os simpósios são ativida-
des nas quais as palestras
são ordenadas de maneira
didática com  exposição
geral e abrangente sobre o
tema abordado, voltado
para o oftalmologista em
treinamento que deseja
atualizar-se em determina-
do(s) ponto(s).
Os painéis, por sua vez,
serão oportunidades para
ocorrência de debates,
polêmicas e apresentação

de pontos de vista dife-
renciados sobre aspectos
nos quais as condutas
diagnósticas, clínicas e
cirúrgicas ainda não
estejam plenamente con-
solidadas.
Os cursos de instrução,
propostos por oftalmo-
logistas e submetidos à
apreciação da Comissão
Científica, têm como ob-
jetivo transferir habilida-
des e conhecimentos so-
bre assuntos específicos,
proporcionando grande
grau de liberdade aos
associados do CBO, indivi-
dualmente ou em grupo,
proporem e ministrarem
cursos, desde que apro-
vados pela Comissão
Científica.
Por fim, no último dia do
evento, serão ministrados
os simpósios das socie-
dades filiadas ao CBO,
cuja programação é de
responsabilidade das res-
pectivas diretorias e co-
missões científicas. Geral-
mente são programações
com grau maior de es-
pecificidade, buscando
atender aos interesses di-
dáticos daqueles que já
militam nas áreas abran-
gidas pelas sociedades.

A programação dos sim-
pósios e painéis do XXXV
Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, sujeitas a
pequenos ajustes é a
seguinte:
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Simpósios por Conteúdo

Simpósios das Sociedades Filiadas

Neuro Oftalmologia

Novas Tecnologias I 

Novas Tecnologias II 

Novidades em Doenças Sistêmicas para o Oftalmolo-
gista

Oftalmologia Pediátrica

Oncologia Ocular

Órbita

Plástica Ocular

Prevenção da Cegueira I

Refratometria I

Refratometria II

Retina e Vítreo I - Diabetes e DMRI

Retina e Vítreo II - Vascular

Retina e Vítreo III - Cirúrgica

Retina e Vítreo IV - Retinopatia da Prematuridade

Trauma Ocular

Uveítes

Vias Lacrimais

Visão Subnormal

Atualização em Diabete de “A” a “Z”

Bancos de Olhos

Catarata I – Padrões para Cirurgia de Catarata

Catarata II - Cirurgia de Catarata em Casos Desafia-
dores e Lidando com Complicações

Catarata III - Opções de Lentes Intra-Oculares 

Cirurgia Refrativa I - Estado Atual da Cirurgia Refrativa

Cirurgia Refrativa II - De olho no Futuro da Cirurgia
Refrativa

Córnea e Doenças Externas I - Clínico

Córnea e Doenças Externas II - Cirúrgico 

Cirurgia de Conjuntiva e Superfície Ocular

Transplante de Córnea

Córnea e Doenças Externas III - Ceratocone

Estrabismo - Semiologia do Estrabismo: Como Examinar
e o que Valorizar

Glaucoma I

Glaucoma II

Iatrogenia - Evitando problemas: “primum non nocere”

Lentes de Contato I

Lentes de Contato II – Desafios em Lentes de Contato

Centro Brasileiro de Estrabismo

Sociedade Brasileira de Admnistração em Oftalmologia

Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intra-
Oculares

Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa

Sociedade Brasileira de Ecografia em Oftalmologia

Sociedade Brasileira de Glaucoma

Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em Oftalmo-
logia - BLOSS

Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e
Refratometria - SOBLEC

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica

Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia

Sociedade Brasileira de Plástica Ocular

Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo

Sociedade Brasileira de Trauma Ocular

Sociedade Brasileira de Uveítes

Sociedade Brasileira de Visão Subnormal

Associação Pan-Americana de Banco de Olhos - APABO
Brazilian Research Association in Vision and Ophthal-
mology - BRAVO
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

CBO Jovem
Mobilização Profissional e Defesa da Saúde Ocular
Ética Médica
Simpósio da Pós-graduação

Simpósios Especiais



Metodologia Científica - Erros em Publicação Científica:
Discussão de Trabalhos
Neuroftalmologia
Oftalmopediatria
Órbita
Plástica ocular
Prevenção
Refração I - Desafios em Refratometria
Refração II - Refratometria em Casos Especiais
Retina I - Anti-Angiogênicos
Retina II - Cirurgia Limites
Trauma
Tumores
Uveítes I
Uveítes II - Maculopatias Inflama-tórias
Visão subnormal - Baixa Visão Associada à DMRI

Administração
Banco de Olhos
Catarata I - LIOs Multifocais e Asféricas
Catarata II - Situações Críticas na Cirurgia de Catarata
Catarata III - Cirurgia Combinada com Facoemulsificação
Cirurgia Refrativa I
Cirurgia Refrativa II
Córnea e Doenças Externas I - Controvérsias em
Doenças Externas
Córnea e Doenças Externas II - Resolvendo Ceratites
Infecciosas
Ensino
Estrabismo - Paralisias
Fórum de Residentes
Glaucoma
Lentes de Contato

Catarata II - cirurgia de catarata em casos desafiadores
e lidando com complicações

- Pupila pequena
- Olhos pequenos
- Alta miopia e pós vitrectomia
- Catarata polar posterior
- Catarata branca
- Opacidade de córnea
- Núcleo duro
- Fragilidade zonular;
- Baixa vitalidade endotelial corneana
- Lidando com a perda vítrea
- Como implantar a LIO com pouco suporte capsular
- Problemas com a incisão
- Explante de LIO

Catarata III - opções de lentes intra-oculares

- Tipos de material de lentes intra-ocuclares
- Características e opções de LIO’s asféricas
- Indicações e técnica de implante de LIO’s tóricas
- Modelos de LIO’s multifocais
- Personalização na seleção da LIO multifocal

Cirurgia Refrativa I - Estado Atual da Cirurgia Refrativa

- Limites atuais da cirurgia ceratorrefrativa com Excimer 
Laser

- Informações ao paciente candidato à cirurgia refrativa
- Semiologia pré-operatória essencial
- Exames complementares pré-operatórios em casos 

específicos

Banco de Olhos

- Onde e porque montar um banco de olhos
- Legislação vigente e políticas de saúde
- Como montar: área fisica e equipamentos
- Recrutamento, seleção e treinamento da equipe
- Técnicas de abordagem
- Operacionalização da captação e distribuição
- Técnicas de remoção
- Conservantes disponíveis e tempo de preservação
- Preparação de discos
- Campanhas de doação de órgãos
- Avaliação do tecido e sorologias
- Comunicação entre receptores e doadores
- Indicadores de qualidade

Catarata I - padrões para cirurgia de catarata

- Cálculo da LIO
- Opções de anestesia
- Pré-operatório: indicação e definição personalizada da 

estratégia cirúrgica
- Substâncias visco-elásticas
- Capsulorrexe
- Técnicas cirúrgicas e seus parâmetros
- Per-operatório: como evitar complicações
- Per-operatório: lidando com as complicações
- Pós operatório: como evitar complicações
- Pós-operatório: lidando com as complicações
- Técnicas de implante de LIO
- Lidando com a opacificação de cápsula posterior
- Cirurgias em olhos difíceis
- Catarata e galucomaPr
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Painéis

Simpósios



- Edema de córnea
- Blefarite anterior e posterior
- Ceratite bacteriana e fúngica
- Ceratite viral e parasitária
- Ceratite por Acanthamoeba
- Ectasia de córnea
- Distrofia de córnea 

Doenças Externas e Córnea - Cirúrgico
Parte 1 - Cirurgia de Conjuntiva e Superfície Ocular 

- Classificação das doenças da superfície ocular com 
indicação cirúrgica

- Materiais e tecidos para reconstrução da superfície 
ocular

- Papel da expansão ex-vivo na reconstrução da 
superfície ocular

- Transplante de limbo, membrana amniótica e córnea
- Cirurgia do pterígio
- Cirurgia de esclera

Parte 2 - Transplante de Córnea

- Trepanação de córnea - equipamentos e resultados
- Transplante penetrante de córnea
- Transplante Lamelar anterior
- Transplante Lamelar posterior e endotelial
- Análise crítica das técnicas de transplante 
- Cirurgias associadas ao transplante incluindo
ceratoprótese
- Complicações pós operatórias

Doenças Externas e Córnea- Ceratocone

- Diagnóstico e classificação do ceratocone 
- Acompanhamento clínico – propedêutica 
- Correção óptica - óptica e lentes de contato
- Anel intraestromal
- Cross linking do colágeno corneano
- Transplante de córnea no ceratocone
- Acompanhamento pós operatório

Glaucoma I

- Critérios atuais para o diagnóstico do glaucoma
- O que aprendemos (e continua atual) com os grandes 

estudos?
- O que é indispensável no tratamento e 

acompanhamento do glaucoma?
- Glaucoma crônico de ângulo estreito
- Glaucoma crônico de pressão normal
- Glaucoma crônico de ângulo aberto
- Glaucoma pós cirurgia vitreorretiniana
- Mudança do esquema terapêutico: quando e como
- Controle do glaucoma em olhos com córneas alteradas
- Conduta em pacientes com catarata e glaucoma
- Glaucoma agudo
- Glaucoma e Uveítes: como conduzir

- Influência da pupila na seleção de pacientes e no 
resultado pós-operatório

- Avanços na avaliação do segmento anterior
- Segmento posterior para o cirurgião refrativo: o que 

você precisa saber
- Atualização em cirurgias de superfície: PRK, LASIK e 

SBK
- LASIK contemporâneo: o que se faz hoje no mundo
- Implante de LIOs em olhos fácicos: uma opção 

terapêutica
- Laser de Femtosegundo em cirurgia refrativa
- Indicação atual do PTK
- Crosslinking (CXL) de córnea: presente e futuro

Cirurgia Refrativa II - De olho no Futuro da Cirurgia
Refrativa

- Cirurgia refrativa personalizada pela aberrometria: 
indicações, limites e resultados

- Cirurgia refrativa personalizada pela topografia: 
indicações, limites e resultados

- Ablações multifocais na presbiopia
- Monofixação como opção na presbiopia
- Cirurgia refrativa em menores de idade: considerações 

éticas e resultados
- Complicações relacionadas ao flap
- Haze e DLK
- Diagnosticando e tratando infecções pós-cirurgia 

refrativa
- Epidemiologia, diagóstico e tratamento da ectasia 

corneana
- Excimer laser pós RK e transplante de córnea
- Abordagem e conduta no paciente insafisfeito
- Controvérsia: cirurgia refrativa em pacientes com 

fatores de risco para glaucoma
- Controvérsia: troca do cristalino com finalidade 

refrativa

Diabetes de A a Z

- Epidemiologia e fatores de risco
- Critérios diagnósticos atuais 
- Abordagem terapêutica ao paciente diabético
- Complicações cardiovasculares do DM
- Infecção no paciente diabético
- Importância do exame oftalmológico no controle do 

DM
- Classificação e tratamento da retinopatia diabética

Doenças Externas e Córnea - Clínico

- Propedêutica em córnea e doenças externas
- Exames laboratoriais em infecções de córnea 
- Ceratoconjuntivite epidêmica
- Alergia ocular
- Conjuntivite cicatricial
- Disfunção do filme lacrimal w

w
w

.c
b

o
20

09
.c

o
m

.b
r

41



Pr
o

g
ra

m
aç

ão
44

Lentes de Contato I

- Melhorando a aceitação à adaptação
- Avaliação do usuário de lentes de contato: exame 

inicial e acompanhamento
- Classificação das lentes de contato
- Escolhendo o melhor tipo de lente para meu paciente
- Determinando o valor da adaptação das lentes de 

contato
- Aspectos éticos, jurídicos, legais e tributários da 

adaptação de lentes de contato no consultório médico
- Ensinando os pacientes a cuidar das suas lentes
- Dicas para aumentar a tolerância ao uso de lente de 

contato
- Lentes de contato e astigmatismo
- Lentes de contato e presbiopia
- Novidades em materiais e desenhos das lentes 

gelatinosas e rígidas
- Evitando, diagnosticando e tratando as complicações 

não infecciosas
- Evitando, diagnosticando e tratando as ceratites 

infecciosas

Lentes de contato II - desafios em lentes de contato

- Correção do ceratocone com lentes rígidas
- Correção do ceratocone com lentes gelatinosas
- Dificuldades com altas ametropias
- Lentes de contato em crianças
- A ciência e a arte das adaptações especiais em 

córneas transplantadas e com cicatrizes
- A ciência e a arte das adaptações especiais após 

cirurgias ceratorrefrativas
- Indicações das lentes de contato esclrerais
- Quando mudar o tipo de lente de contato que seu
paciente está usando
- Correção da presbiopia com lentes de contato rígidas
- Correção da presbiopia com lentes de contato 

gelatinosas
- Monovisão com lentes de contato
- Dificuldades na adaptação em olho seco
- Uso terapêutico

- Glaucoma neovascular
- Glaucoma pigmentar

Glaucoma II

- Importância da PIO, CDP e testes provocativos no 
diagnóstico do glaucoma

- Alterações do nervo óptico e sua documentação 
fotográfica

- Importância do: OCT, HRT e GdX na avaliação do nervo
óptico

- Alterações do campo visual (SWAP, FDT, azul e 
amarelo) no glaucoma

- Papel do fluxo sangüíneo no glaucoma - Pode ser 
modificado

- Avaliação gonioscópica do glaucoma (gonioscopia e 
UBM)

- Tratamento medicamentoso do glaucoma - 
betabloqueadores, inibidores anidrase carbônica, 
brimonidina

- Tratamento medicamentoso do glaucoma - 
prostamidas e análagos das prostaglandinas

- Trabeculectomia
- Cirurgias antiglaucomatosas não penetrantes
- Implantes de drenagem tradicionais
- Novidades em implantes de drenagem
- Trabeculoplastia à laser
- Procedimentos ciclodestrutivos

Iatrogenia

- Alterações sistêmicas e tratamentos com repercussão 
ocular

- Anestesia e repercussões oculares e drogas de uso 
ocular com repercussão na anestesia

- Doenças sistêmicas e seus tratamentos com 
repercussão na gestação

- Corticóide por via tópica, subconjuntival e sistêmica e 
seus efeitos colaterais oculares

- Drogas de uso ocular com repercussão sistêmica
- Toxicidade de drogas administradas por via tópica
- Iatrogenia ocular em cirurgia estética e reparadora

A festa oficial do congresso será realizada na Serraria Souza 

Pinto, uma antiga serraria de Belo Horizonte transformada 

em sofisticado local de eventos.

A solenidade de abertura será realizada no Palácio das Artes, 

o mais moderno Teatro de Belo Horizonte e será 

abrilhantada pela Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais.

Participe desta grande festa!



- Linfoma intraocular
- Laboratório de patologia ocular

Órbita

- Propedêutica das doenças de órbita
- Exames diagnósticos por imagens nas doenças da 

órbita
- Doenças da órbita na criança
- Fraturas da órbita
- Diagnóstico e tratamento dos hematomas 

retrobulbares
- Diagnóstico direrencial e conduta nas celulites pré-

septais e orbitárias
- Como diagnosticar e tratar doenças inflamatórias da 

órbita
- Oftalmopagia de Gravaes: diagnóstico e tratamento 

clínico atual
- Tratamento cirúrgico da oftalmopatia de Graves
- Tumores do nervo óptico: como não errar
- Tumores da glândula lacrimal
- Linfomas da órbita
- Corticóide e hemagioma ocular

Plástica ocular e vias lacrimais

- Estado atual das correções do entrópio involuncional 
da pálpebra inferior

- Estado atual das correções dos ectrópios cicatriciais
- Estado atual das correções dos ectrópios senis e 

paralíticos
- Semiologia e classificação das ptoses palpebrais
- Escolha da técnica cirurgica na ptose palpebral 

congênita
- Diferentes tratamentos da ptose aponeurótica
- Semiologia e tratamento da síndrome da pálpebra 

frouxa
- Blefaroplastia inferior: abordagem cutânea, 

transconjuntival, soof lifting e redistribuição de 
gordura

- Diagnóstico e conduta nos tumores palpebrais 
malignos

- Conduta nas lacerações das pálpebras
- Reconstrução das pálpebras nos traumas da face
- Opções cirúrgicas no lagoftalmo paralítico
- Opções cirúrgicas na ptose de supercílio
- Semiologia e tratamento do blefarospasmo

Plástica ocular e vias lacrimais II

- Semiologia das vias lacrimais
- Quando tratar as obstruções das vias lacrimais
- Técnicas atuais do tratamento cirúrgico das obstruções
das vias lacrimais baixas
- Técnicas atuais do tratamento cirúrgico das obstruções
das vias lacrimais altas
- Diagnóstico e tratamento das alterações congênitas 

Neuro-oftalmologia

- Como identificar o paciente com alterações neuro-
oftalmológicas

- Anisocoria - qual a pupila anormal?
- Pupila tônica de Adie
- Neurites ótpicas - diagnóstico e tratamento
- Papiledema e perda visual
- Avaliação da camada de fibras nervosas nas doenças 

neurológicas
- Neuropatia óptica isquemica arterítica e não arterítica
- Nistagmo
- Ptose e miastenia Gravis
- Propedeutica laboratorial
- Exame de neuroimagem
- Oftalmoplegia dolorosa
- Localização anatômica das paralisias musculares

Novidades em Doenças Sistêmicas para o
Oftalmologista

- Atualização em hipertensão arterial sistêmica
- O que o oftalmologista precisa saber sobre 

imunossupressão
- Novidades em cardiopatia isquêmica
- Roteiro para pesquisa de trombofilias
- Esclerose múltipla e doença de Alzheimer
- Novos anti-infecciosos: o que há no horizonte?
- Artrite reumatóide e Lupus Eritematoso Sistêmico

Oftalmologia pediátrica

- Avaliação da visão na criança - como medir a visão na 
criança pré-verbal/não verbal

- Tratamento atual da ambliopia
- Prescrição de óculos na criança
- Dislexia e problemas oculares
- Estimulação visual precoce - quando indicar? o que 

esperar?
- Como prescrever prismas
- Uveíte posterior  na criança
- ROP - novas condutas
- Ptose congênita
- Glaucoma congênito
- Cirurgia dos músculos e visão
- LIO em crianças menores de 12 meses - quando usar
- Eletrorrretinograma e potencial visual evocado - 

quando solicitar? como interpretar?
- Recursos ópticos de visão subnormal em crianças - 

quando indicar?

Oncologia em oftalmologia

- Tumores conjuntivais
- Melanoma uveal
- Biopsia aspirativa com agulha fina
- Uso da radioterapia em oncologia ocular
- Classificações do retinoblastoma w
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- Cefaléias e o olho
- Problemas refracionais relacionados com a idade
- Análise da prescrição

Retina I - diabetes e DMRI

- Fisiopatologia, epidemiologia e estadiamento da 
retinopatia diabética

- Imagem na retinopatia diabética
- Controle clínico dos fatores de risco da retinopatia 

diabética
- Fotocoagulação limiar e sublimiar na retinopatia 

diabética
- Técnicas de vitrectomia na retinopatia diabética
- Consensos e controvérsias no tratamento da 

retinopatia diabética
- Drogas intra-oculares no tratamento da retinopatia 

diabética
- Epidemiologia e fatores de risco na DMRI
- Fisiopatologia da DMRI
- Diagnóstico por imagem da DMRI 
- Papel das vitaminas na DMRI
- Drogas intra-oculares no tratamento da DMRI
- Terapia combinada: consensos e controversias
- Medicina baseada em evidencias em DMRI

Retina II - vascular

- Oclusões venosas da retina
- Oclusões arteriais da retina e síndrome óculo-

isquemica
- Retinopatia serosa central
- Doenças heredo-degenerativas da retina prevalentes
- Teleangiectasias retinianas
- Vasculites retinianas
- Manifestações retinianas das hemoglubinopatias

Retina III - Cirúrgica

- Fisiopatogenia do descolamento de retina
- Lesões predisponentes ao D R: diagnóstico e 

tratamento
- Retinopexia pneumática

das vias lacrimais
- Diagnóstico e tratamento clínico das dacriocistites
- Diagnóstico e conduta nas canaliculites

Prevenção da cegueira

- Causas de cegueira - dados epidemiológicos
- Ações públicas e privadas na prevenção da cegueira
- Causas de cegueira preveníveis
- Causas de cegueira tratáveis
- Prevenção da ambliopia
- Aconselhamento genético na prevenção de doenças 

heredo-degenerativas
- Prevenção da cegueira por glaucoma
- Prevenção dos traumas no adulto
- Prevenção dos traumas na infância
- Prevenção da cegueira por diabetes ocular
- Prevenção da cegueira por prematuridade
- Unidades móveis e telemedicina na prevenção
- Repensando as ações do CBO na cegueira

Refratometria I

- Miopia
- Hipermetropia
- Astigmatismo
- Anisometropia e aniseiconia
- Anisometropia e anisoforia
- Presbiopia
- Presbiopia e lentes ocupacionais (regressivas ou 

semiprogressivas)
- Ciclopegia
- Prescrição de óculos em crianças
- Insatisfação com óculos prescritos
- Prescrição de óculos em baixa visão
- Altas ametropias
- Pseudomiopia por espasmo de acomodação
- Influências sistêmicas sobre a óptica do olho

Refratometria II

- Utilização dinâmica da distância entre os centros 
ópticos

Durante todo o congresso funcionará 
uma academia de ginástica, 
com instrutores preparados

para receberem os congressistas que
desejarem manter a forma entre uma

atividade didática e outra.



- Análise da camada de fibras nervosas e avaliação 
seriada

- Estéreo-fotografia de papilas e sinais de progressão da
lesão do disco óptico

- Angiografia com fluoresceína e indocianina verde
- Angiografia por rastreamento a laser
- Tomografia de coerência óptica (OCT)
- Ultra-sonografia para avaliação de segmento posterior 

e órbitas
- Tomografia computadorizada e ressonância magnética 

em oftalmologia

Tecnologias Diagnósticas II

- Videoangiografia e tomografia de coerência óptica 
simultâneos

- Tomografia de coerência óptica: spectral domain
- Perimetria de dupla frequência
- Histerese da córnea
- Microscopia confocal da córnea
- OCT de segmento anterior: visante e Heidelberg
- Tonometria dinâmica de contorno
- Diagnósticos oftalmologicos com auxílio da biologia 

molecular
- Eletrorretinografia multifocal
- Biometria óptica
- Ultra-sonografia de alta frequência para avaliação do 

segmento posterior
- Doppler oftálmic

Trauma

- Achados prevalentes e atitudes recomendáveis no 
trauma perfurantes

- Indicação e interpretação dos exames de imagem no 
trauma

- Identificando a fratura orbitária
- Tratamento das queimaduras químicas
- Condutas no trauma contuso
- Diagnóstico e tratamento do glaucoma e uveite pós 

trauma
- Reconstituição estética e funcional nos traumas 

palpebrais e de vias lacrimais
- Traumas perfurantes no segmento anterior
- Conduta na catarata traumática
- Traumas perfurantes no segmento posterior
- Classificação e conduta nos corpos estranhos intra 

oculares
- Prevenção e tratamento das endoftalmites por trauma
- Próteses oculares pós-trauma

Uveítes

- Roteiro para investigar uveíte anterior
- Roteiro para investigar uveíte posterior
- Como interpretar fluoresceinografia, OCT e IGG nas 

uveítes

- Retinopexia com introflexão escleral
- Vitrectomia no descolamento de retina
- Analise critica no tratamento do descolamento de 

retina
- Vitrectomia no trauma do segmento posterior
- Fisiopatogenia e diagnóstico do buraco macular
- Tratamento cirúrgico do buraco macular
- Fisiopatologia e diagnóstico das membranas 

epiretinianas
- Critérios de indica;áo e técnicas cirúrgica no
tratamento das MER
- Conduta nas hemorragias sub maculares
- Conduta nas complicações retinianas decorrentes da 

cirurgia da catarata
- Critérios de indicação cirúrgica nas endoftalmites

Retina - retinopatia da prematuridade (ROP)

- Epidemiologia e fatores de risco
- Fisiopatologia: importância do oxigênio na UTI 

neonatal
- Triagem e classificação
- Fotocoagulação e criocoagulação
- Cirurgia: quando indicar precocemente
- Papel do anti-VEGF no tratamento da ROP
- Como conduzir uma criança cega por ROP

Semiologia do estrabismo: como examinar e o que
valorizar

- Esotropia congênita
- Exotropia intermitente
- DVD
- Anisotropias verticais
- Paresia e paralisia de IV nervo
- Paresia e paralisia de VI nervo
- Paresia e paralisia de III nervo
- Síndrome de Duane
- Esotropia com alta miopia
- Síndrome de Brown
- Nistagmo
- Traumatismos diretos nos músculos extraoculares
- Estrabismos em portadores de paralisia cerebral
- Toxina Botulínica em Estrabismo

Tecnologias Diagnósticas I

- Topografia e superfície anterior da córnea
- Mapas de elevação e superíficie posterior da córnea
- Imagens do segmento anterior, métodos ópticos e 

ultra-sonográficos
- Aberrometria e análise de frentes de onda
- Avaliação funcional da córnea: microscopia especular 

da córnea
- Biometria ultra-sonográqfica e cálculo de LIO
- Campimetria computadorizada e avaliação seriada nos 

diferentes equipamentos disponíveis w
w
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Visão subnormal

- Políticas de saúde ocular e baixa visão 
- Importância da avaliação oftalmológica na infância
- Avaliação das funções visuais da criança com baixa 

visão
- Indicação de auxílios ópticos para criança com baixa 

visão
- Deficiência visual cortical
- Diretrizes da inclusão escolar do deficiente visual
- Importância do treinamento dos auxílios de baixa visão

- Uveíte na infância
- Herpes - tuberculose - sífilis
- Toxocoplasmose
- Uveíte intermediária e sarcoidose
- Esclerites
- Uveítes - white DOT - síndromes
- Vogt - Koganagi - Harada - oftalmia simpática
- Quando indicar biopsia
- Corticóide nas uveítes: a missão é remissão da doença
- Terapia imunomodulatoria: quando começar e como 

escolher
- Modificadores da resposta biológica

No XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia será realizado
no mais moderno centro de exposições do Brasil, o Expominas.
Na entrada do pavilhão de acesso à exposição comercial e às
salas de atividades didáticas, será montada a réplica da praça

de uma pequena cidade típica do interior do Minas Gerais, com
coreto para pequenas apresentações artísticas e musicais. Nesta

praça estará instalado o estande do CBO, sala vip, sala de
imprensa, sala da comissão executiva do congresso e, ao seu

lado, serão instalados os estandes das sociedades de
subespecialidades filiadas ao CBO.

Cirurgia Refrativa I

- Casos limítrofes de topografia corneana: o que (não) 
fazer

- Mitomicina em cirurgia refrativa
- Altas ametropias
- Ametropia residual após LIO’s tóricas e multifocais

Cirurgia Refrativa II

- Troca do cristalino com finalidade refrativa
- Papel do crosslink (CXL) na cirurgia refrativa
- Lidando com decentrações
- Futuro do LASIK

Córnea I - controversias em doenças externas

- Pterigio recidivado
- Ceratoconjuntivite epidêmica
- Ceratite periférica não-infecciosa
- Erosão recorrente de córnea

Córnea II - resolvendo ceratites infecciosas

- Bacteriana
- Fúngica
- Por Acanthamoeba
- Herpes simples

Administração

- Relações societárias
- Planejamento tributário
- Precificação
- Administração de pessoal

Catarata - LIO’s Multifocais e Asféricas

- Tipos de LIO’s multifocais
- Seleção dos pacientes e da LIO adequada para cada 

perfil
- Principais insatisfações pós-operatórias com lentes
multifocais
- LIO’s asféricas: tipos e indicações

Catarata II - situações críticas na cirurgia de catarata

- Incisão imperfeita
- Capsulorrexe imperfeita
- Ruptura capsular
- Núcleo no vítreo

Catarata III - cirurgia combinada com facoemulsificação

- Trabeculectomia e implantes valvulares
- Vitrectomia e retinopexia
- Transplante penetrante e lamelar
- Cirurgia ceratorrefrativa

Painéis



- Cirurgia VS. tratamento clínico
- Quando suspeitar de doença inflamatória da órbita 

(blowout)
- Tumores

Refração - refratometria em casos especiais

- Criança
- Baixa visão
- Refração instável
-Presbiopia

Refração - desafios em refratometria

- Anisometropia
- Astigmatismo
- Altas ametropias
- Insatisfação com os óculos prescritos

Retina - antiangiogênicos

- Avastina e Lucentis na retinopatia diabética
- Antiangiogênicos - tratamento ideal
- Ruptura do endotélio pigmentar e antiangiogênicos
- Tromboses venosa e antiangiogênicos

Retina II - cirurgia limites

- Quando indicar vitrectomia e retinopexia simultânea
- Vale a pena conservar o cristalino na cirurgia do 

descolamento de retina com PVR?
- Cirurgia das membranas epiretinianas (quando operar)
- Descolamento de retina e PVR: até quando operar e 

quando usar óleo de silicone

Trauma

- Corpo estranho intra-ocular
- Descolamento de retina traumático
- Hifema e hipertensão ocular em criança
- Quando operar catarata traumática

Uveítes

- Toxocoplasmose
- DUSN
- Doença da arranhadura do gato
- Tuberculose ocular

Uveítes - maculopatias inflamatórias

- Infecciosas 1
- Infecciosas 2
- Não infecciosas 1

Visão subnormal - baixa visão associada à DMRI

- Avaliação das funções visuais
- Indicação de auxílios ópticos para perto
- Indicação de auxílios ópticos para longe
- Uso funcional dos auxílios e eficiência visual

Ensino

- Objetivos no ensino da graduação
- Progressão cirúrgica do residente
- Formação teórica na residência
- Certificação

Estrabismo - Paralisias

- Planejamento cirúrgico na paralisia do III par
- Planejamento cirúrgico na paralisia do IV par
- Prisma nas paralisias

Glaucoma

- Papel dos exames complementares no diagnóstico do 
glaucoma.

- Indicações da iridotomia ou extração do cristalino no 
glaucoma de ângulo fechado

- Indicação e escolha dos implantes de drenagem
- Importância da trabeculoplastia à laser no tratamento 

do glaucoma

Lentes de Contato

- Deformação de córnea pelo uso de lente de contato
- Lentes de contato ideais para presbiopia
- Lentes de contato ideais para ceratocone
- Convencendo o paciente para uso de lentes de contato

RPG

Metodologia científica - erros em publicação científica:
discussão de trabalhos

- Fraudes
- Erros metodológicos
- Erros estatísticos
- Conclusões inapropriadas

Neuro-oftalmologia

- RM E TC: interpretação neuro-oftalmológica
- Diagnóstico nas paralisias oculares
- Falhas diagnósticas na hipertensão intra-craniana 

idiopática
- Interpretação do OCT nas doenças neurológicas

Oftalmologia Pediátrica

- Conjuntivite alérgica
- Catarata congênita
- Prescrição de lentes na anisometropia
- Quando usar lentes de contato

Oncologia em oftalmologia

- Melanoma de coróide e corpo ciliar
- Tumores metastáticos
- Retinoblastoma
- Linfomas

Órbita

- Exames de imagem em órbita w
w
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