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O Congresso na visão 
de seus presidentes

Em entrevista concedida à jornalista Ana Carvalho, da Link Comunicação, os presidentes do XXXV Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, Elisabeto Ribeiro Gonçalves e João Agostini Netto, bem como os secretários gerais do evento, Miguel

Laudelino Fernandes e Wagner Duarte Batista, analisaram todos os aspectos relevantes do encontro que a
Oftalmologia brasileira realizará em Belo Horizonte de 24 a 27 de agosto. Aqui, alguns pontos das opiniões dos

presidentes do Congresso que merecem maior destaque:

AC - Sabemos que os Congressos
promovidos pelo CBO mudam de
formato de ano para ano. Que
novidades serão incorporadas ao
XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, em Belo Horizonte?

Elisabeto Ribeiro Gonçalves - Haverá
uma mudança de conteúdo, isto é, a
parte estrutural permanece pratica-
mente a mesma, pois não há que se
reinventar a roda, mas mudou o foco
funcional, na operacionalização do
Congresso. Por exemplo, o tempo de
aula, que era de 10, passou para 15
minutos. Nem tanto ao mar, nem tanto
à terra. É um tempo razoável para não
tolher demais o expositor e também
para não cansar os participantes. Com
isso, reduzimos o número de
professores e de aulas expositivas,
mas, por outro lado, compensamos
com outras atividades que permitem
uma interação maior entre o palco e a
assistência.

João Agostini Netto- A introdução do
Dia Especial, no Congresso de
Florianópolis, será repetida, com
sucesso, em Belo Horizonte. O
primeiro dia do Congresso será
ocupado por quatro importantes
subespecialidades: Retina e Vítreo;
Córnea, Lentes de Contato e Doenças
Externas; Glaucoma; Catarata e
Cirurgia Refrativa. Devolução da taxa
de inscrição aos palestrantes, se
requerida. Bônus de um Curso de
Instrução gratuito aos oftalmologistas
inscritos. Projeto Expo-CBO. Haverá
ainda uma programação social para

congressistas e acompanhantes, além
de atividades para o jovem
oftalmologista.(...)

AC - Qual a importância e o
significado do XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia para a
Oftalmologia e para a sociedade
brasileira? Há algum significado com
sua realização em Belo Horizonte,
Minas Gerais?

Elisabeto Ribeiro Gonçalves - Todo
congresso médico é muito importante
e cada um traz um significado
especial. Imagine uma reunião na
qual toda a Oftalmologia será
repassada, desde sua história até sua
atualidade. Serão mais de cinco mil
especialistas e quase mil palestranes
em permanente toca de informações
nas salas de aulas e nos corredores...

João Agostini Netto - ... nos
corredores, nos cafés, em todos os
espaços do Congresso acontecerá
esse toma-la-da-cá oftalmológico,
com o que todos aprendemos e todos
ensinamos. Olhe, o grande Guimarães
Rosa, mineiro, já nos ensinava que
mestre não é quem sempre ensina,
mas quem de repente aprende.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves - Para
completar o raciocínio do João
Agostini, lembro alguns versos de
uma poetisa que gosto muito, todos
nós gostamos, Cecília Meireles. Em
seu Mapa de Anatomia: o olho, ela
nos diz: O olho é uma espécie de
globo, um pequeno planeta, o olho é

um teatro por dentro... Pois é, é esse
pequeno planeta, esse palco de
muitos atores, tão complexo na sua
forma e função, que vamos tentar
desvelar nos quatro dias do
Congresso, desde a embriologia, do
conhecimento mais refinado da
fisiopatologia, até o que há de mais
atual em tratamento preventivo e
curativo. Isso é muito gratificante e
até comovente para todos nós...

Elisabeto Ribeiro Gonçalves - Os
congressos, os eventos médicos,
revelam muito e escondem mais. E
essa ocultação é importante. Por quê?
Nos revelamos o que sabemos, damos
aulas do que conhecemos, mas
deixamos muitas perguntas, muitas
dúvidas e controvérsias no ar. E isso é
bom para aguçar a curiosidade e
estimular a pesquisa e o pesquisador
que há dentro de todo nós. Nós
ensinamos menos e perguntamos
mais e nisso se resume a força
propulsora dos congressos médicos.
Quantos projetos de trabalhos e
linhas de pesquisas nascem nos
congressos e se tornam realidades
depois deles? Como estamos em
Minas, não custa lembrar, mais uma
vez, o grande Rosa que já se
antecipara ao nosso raciocínio
dizendo: vivendo se aprende; mas se
aprende, mais, é só fazer outras
maiores perguntas.

João Agostini Netto - É... não dá
mesmo para esquecer o grande
Rosa...

Elisabeto Ribeiro Gonçalves João Agostini Netto
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Durante o XXXV Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, o CBO e a Editora
Cultura Médica lançarão o livro “A
Refratometria Ocular e a Arte da
Prescrição Óptica”, cuja elaboração
foi coordenada por Milton Ruiz Alves,
Mariza Aparecida Polati e Sidney
Júlio de Faria e Sousa.
A obra, feita nos mesmos moldes dos
volumes da Série Oftalmologia
Brasileira, embora não pertença a
esta coleção, em seu primeiro
capítulo analisa o exame refra-
tométrico e detalha o exame refra-
tométrico. Em seguida aborda a
miopia, com uma pequena introdução
teórica. Após esta introdução, o livro
trata dos fundamentos da prescrição
óptica, utilizando-se de dez casos
clínicos que são discutidos. Sistemá-
tica semelhante é adotada nos
capítulos que tratam da hiper-
metropia, astigmatismo e presbiopia.
Por fim, o livro se encerra com um

capítulo no qual a prescrição óptica é
analisada.
“O livro tem um foco essencialmente
prático.” - esclarece Milton Ruiz Alves
- “Procura demonstrar que a
prescrição óptica deve estar voltada
para melhorar a visão, restaurar o
conforto, e ter atenção muito especial
para as alterações da motilidade, da
relação acomodação/convergência e
para a presença de forias. Dentro
destas características, é um livro
único dentro da literatura brasileira. É
indicado para todos, para o iniciante,
para o oftalmologista geral e para o
especialista, por que ele levanta
aspectos do dia a dia que interessa a
todos, uma vez que todos tem a
obrigação de manter a atualização.”
O livro Refratometria Ocular e a Arte
da Prescrição Óptica é dedicado à
memória do professor Paulo Braga de
Magalhães.

Milton Ruiz Alves

Inscrição de cidade sede para realização do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Os associados Titulares, Titulares Especiais ou Titulares Honorários interessados em propor suas respectivas cidades
como sedes do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia devem enviar ofício endereçado Secretaria Geral do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia , Dr. Nilo Holzchuh até 30 dias antes da data inicial do Congresso de Belo Horizonte, isto é, até
24 de julho de 2009, obedecendo as seguintes disposições:

I-A proposta deverá ser formalizada por meio de ofício endereçado ao Secretário Geral do CBO, no mínimo trinta dias
antes do início do evento em que haverá reunião ordinária do Conselho Deliberativo que fará a escolha, prevista no
parágrafo único e na alínea “g” do artigo 31 do Estatuto; 
II-O referido ofício deverá se fazer acompanhar de: 
• Termo de compromisso firmado com um Centro de Convenções compatível com a magnitude do Congresso que se
propõe sediar, garantindo a reserva para as datas programadas, acompanhado da descrição do local;
• Um documento informando: que as datas previstas para o congresso estão disponíveis, o valor do aluguel e o índice de
correção a ser aplicado até a quitação. Esse documento deve ser assinado pelos responsáveis pela administração do
Centro de Convenções;
• Caso pretenda contratar empresa organizadora, apresentar proposta de trabalho com respectivo orçamento;
• Uma relação de entidades oftalmológicas e de nomes de oftalmologistas da região, com as respectivas assinaturas,
formalizando apoio a esta iniciativa e se comprometendo a colaborar na preparação do evento;
• Referências comprovadas da capacidade hoteleira da cidade proposta, bem como dos meios de transporte e sua
periodicidade. 

O ofício deve ser endereçado ao secretário geral do CBO, Nilo Holzchuh, na Alameda Santos, 1.343, 11º andar, 
CEP 01419-001, São Paulo, SP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3266-4000 

ou através do e-mail diretoria@cbo.com.br
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Ana Maria Noriega Petrilli

Zélia M. Corrêa 

III Programa para Coordenadores e Preceptores
de Cursos de Especialização em Oftalmologia

Em 23 de Agosto, um dia antes do
início do XXXV Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, será realizado o III
Programa para Coordenadores e
Preceptores de Curso de
Especialização em Oftalmologia, em
Belo Horizonte, organizado pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO) e pelo Conselho Internacional
de Oftalmologia (ICO).
O objetivo do Programa é estabelecer
conceitos e oferecer ferramentas que
facilitem a educação dos alunos dos
Cursos de Especialização no Brasil,
através de experiências nacionais e
internacionais, que serão
compartilhadas com coordenadores
de curso, preceptores e
colaboradores. 
O curso contará com a participação
de Peter A. Quiros, professor
assistente de Oftalmologia do
Departamento de Oftalmologia da
University of Southern Califórnia

(EUA) e Zelia M. Corrêa, professora
assistente de Oftalmologia da
University of Cincinnati (EUA).
A iniciativa é dirigida exclusivamente
aos Cursos de Especialização em
Oftalmologia credenciados pelo CBO.
Cada Curso de Especialização poderá
indicar dois preceptores ou
colaboradores para participarem das
atividades. 
Na primeira parte do Programa
haverá a revisão dos principais temas
abordados nos dois cursos anteriores
e na segunda etapa serão
apresentados a todos os resultados
de experiências já aplicadas nos
Cursos de Especialização em
Oftalmologia no Brasil.
O III Programa para Coordenadores e
Preceptores de Cursos de
Especialização em Oftalmologia está
sendo coordenado por Ana Maria
Noriega Petrilli e Zélia M. Corrêa.

Uma das novidades do XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia
de Belo Horizonte será o curso de
Fotografia Digital, que será realizado
em 27 de agosto, das 14 às 18 horas,
sob a coordenação de Richard Yudi
Hida e Ricardo Holzchuh e organizado
por Marcos Bottene Villa Albers,
Diego Tebaldi de Queiroz Barbosa,
Thais Sousa Mendes.
O curso, com abordagem teórico-
prática, contará com conteúdo teórico
que irá desde os princípios de funcio-
namento de uma câmara digital até
aula específica sobre armazenamento
e edição de imagens. Tem o objetivo
de instruir oftalmologistas sem expe-
riência em fotografia digital e cola-
borar com o aprimoramento daqueles
que já fazem uso de imagens digitais

em sua prática médica. 
Também haverá parte prática, com a
participação de instrutores que têm
experiência em fotodocumentação em
oftalmologia. Durante as aulas,
aspectos práticos serão ressaltados
para oftalmologistas aprenderem a
registrar suas imagens com suas
câmaras pessoais e conteúdo especial
para melhorar as fotos feitas no
consultório. Todos os recursos de uma
câmara digital utilizada para lazer
serão explorados para o melhor uso
profissional. Além disso, haverá
explicações e prática em câmaras
digitais acopladas à lâmpadas de
fenda. Para todo tipo de máquina será
dada atenção a como melhorar as
fotos tiradas em todas as situações,
seja na lâmpada de fenda, seja em 

ambiente externo. 
Os promotores do curso solicitam que
os participantes levem suas respec-
tivas máquinas digitais, que serão
utilizadas na parte prática. Durante o
curso serão sorteados livros sobre
fotografia digital e uma
máquina digital de 10.0
mega-pixel. 
Mais informações e
inscrições devem ser
feitas a partir da
homepage do con-
gresso: 
www.cbo2009.com.br w
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Curso de Fotografia Digital

Ricardo Holzchuh
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Em 23 de agosto, no dia anterior ao
início do XXXV Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, será promovido em
Belo Horizonte o Curso de Saúde
Ocular Comunitária para alunos de 2º
ano de Curso de Especialização
credenciados pelo CBO, promovido
pela Comissão de Ensino e pela
Comissão de Saúde Ocular
Comunitária da entidade.
O curso tem como objetivos difundir e
debater entre os alunos a atuação do
CBO na prevenção da cegueira no
Brasil e os princípios do Programa
Visão 2020 da Organização Mundial
de Saúde. Para tanto, abordará pontos
como definição de cegueira,
metodologia de pesquisa, impacto de
causas preveníveis de cegueira no
Brasil e estratégias para controle de
deficiência visual provocada por
catarata, erro refrativo, glaucoma,
cegueira infantil, retinopatia diabética
e baixa visão.
O programa do curso prevê a
realização das seguintes palestras:

Campanhas de Prevenção à Cegueira
realizadas pelo CBO
Newton Kara-José; 

Programa Visão 2020
Carlos Arieta; 

O que é Cegueira
Andréa Zin; 

Metodologia: RAACS, RAAB 
Roberta Ventura;

Catarata
Carlos Arieta;

Erros refrativos
Célia Nakanami;

Glaucoma
Jayter Paula; 

Cegueira Infantil
Andréa Zin;

Retinopatia Diabética
Paulo Henrique Morales;

Baixa Visão
Luciene Chaves.

O tema oficial do XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia será o livro
“Prevenção e Recuperação das Perdas
Visuais” e será lançado pela Editora
Cultura Médica.
A obra teve como relatores Newton
Kara-José e Maria de Lourdes
Veronese Rodrigues e contou com a
participação de 80 colaboradores
entre os maiores especialistas nas
diferentes áreas da especialidade.
O livro terá prefácio de Rubens Belfort
Junior, Professor Titular de Oftal-
mologia da UNIFESP e apresentação
do presidente do CBO, Hamilton
Moreira.
O livro é dividido em treze partes:

1) Histórico da prevenção da cegueira
no Brasil;
2) Desenvolvimento da visão;
3) Causas da baixa visão e cegueira
nas diferentes faixas etárias;
4) Reabilitação visual do indivíduo
com baixa visão irrecuperável e cego;
5) Conduta oftalmológica;
6) Aspectos sócio-econômicos, polí-
ticos e culturais;
7) desenho de projetos comunitários e
avaliação do seu impacto;
8) Banco de olhos;
9) Prevenção e educação da popula-
ção;
10) Papel da universidade na
formação de profissionais da saúde;

11) Futuro da Oftalmologia;
12) Visão global - a doença, o doente,
a comunidade, o profissional de saúde
e o sistema de saúde brasileiro;
13) Comentários finais com análise da
atual situação da saúde ocular no
Brasil e tendências de sua evolução.

Curso de Saúde Ocular Comunitária

Tema Oficial

Mais informações podem ser obtidas com a Comissão de Ensino do CBO,
pelo telefone (11) 3266-4000 ou através do e-mail ensino@cbo.com.br

Alguns dos facilitadores do curso:
Andréa Zin, Carlos Eduardo Leite
Arieta, Paulo Henrique Morales e
Célia Nakahami

Fazendo as ultimas revisões na obra:
Newton Kara-José, a colaboradora Maria

Rosa Bet de Moraes e Silva, Maria de
Lourdes Veronese Rodrigues e Regina de

Souza Carvalho
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Flashes da programação social

O Grupo Skank, que em 26 de agosto fará apresentação na festa de
confraternização do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
surgiu em 1991, em Belo Horizonte, movido pelo interesse em
transportar o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop
brasileira. Lançou seu primeiro álbum de forma independente, mas
o sucesso despertou o interesse da gravadora Sony Music que,
com a banda, inaugurou no Brasil o selo Chaos. Seu segundo disco,
“Calango” de 1994, vendeu mais de 1 milhão de cópias.
O disco seguinte, “O Samba Poconé”, levou o grupo a se apresentar
na França, Estados Unidos, Chile, Argentina, Suíça, Portugal,
Espanha, Itália e Alemanha, em shows próprios ou em festivais ao
lado de Echo & The Bunnymen, Black Sabbath e Rage Against The
Machine. 
Skank lançou vários álbuns e CD’s e mantém-se como um dos mais
criativos e conhecidos grupos do pop brasileiro. Seu último
trabalho “Estandarte” será a base de sua apresentação no
congresso de Belo Horizonte.

A Serraria Souza Pinto, onde será realizada a festa de confraternização do XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, faz parte do conjunto arquitetônico da
praça Rui Barbosa, de Belo Horizonte. Foi erguida em 1912, sendo uma das
primeiras construções da capital mineira a utilizar estruturas de ferro. O prédio
foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais em 19981 e restaurado em 1997 para a realização de eventos.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é um dos corpos artísticos mantidos pela Fundação
Clóvis Salgado, de Belo Horizonte. Composta por 41 músicos profissionais e o seu primeiro

concerto ocorreu em 1977. 
Já se apresentaram juntamente à orquestra nomes da música erudita como Nelson Freire,

Arnaldo Cohen, Lena Neudauer, Martin Ostertag, entre outros.
Os maestros Isaac Karabtchevsky, Roberto Tibiriçá, Aylton Escobar, Oillian Lana , Henrique
Morelembaum, Eleazar de Carvalho, Cláudio Santoro, Camargo Guarnieri, Benito Juarez,

Alceo Bocchino, Marc Trautman, Roberto Duarte, Carlos Eduardo Prates, Per Brevig, Roberto Schnorremberg, Johannes
Hömberg e Eugene Kohne, também já regeram a orquestra como convidados em vários concertos e apresentações.

Cercado pelo Parque Municipal, com
frente para a Avenida Afonso Pena, na
região central de Belo Horizonte, o
Palácio das Artes, onde será realizada
a solenidade de abertura do
congresso, ocupa uma área de 18,5
mil metros quadrados. 

O conjunto arquitetônico é integrado
pelo Grande Teatro, o Teatro João
Ceschiatti, a Sala Juvenal Dias, o Cine
Humberto Mauro e as Galerias de
Arte (Grande Galeria Alberto da Veiga
Guignard, Galeria Genesco Murta,
Sala Arlinda Corrêa Lima, Espaço
Mari’Stella Tristão e Espaço
Fotográfico).•
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