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A partir desta edição, o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO voltará a publicar a seção

Calendário Oftalmológico com informações sobre os eventos relacionados com a especialidade

realizados no Brasil e, em casos especiais, no exterior. Da mesma forma, o site da entidade na

internet voltará a registrar tais informações. Serão priorizados os eventos promovidos pelas

sociedades de especialidade filiadas ao CBO e pelos cursos de especialização em Oftalmologia

credenciados pela entidade.Tal posição contrasta com aquela manifestada há pouco mais de um ano, quando o CBO decidiu

parar de divulgar, através dos meios de comunicação que mantém sob sua responsabilidade, a

realização de congressos, simpósios e encontros que não fossem os Congressos Brasileiros de

Oftalmologia e os Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual. Na

ocasião, foi explicado aos oftalmologistas do Brasil que o CBO considerava que excesso de

eventos oftalmológicos havia atingido tal proporção que, ao invés de demonstrar a (real)

vitalidade da especialidade no País, estava se transformando em manifestação de concorrência

predatória, penalizando palestrantes, oftalmologistas, a transmissão do conhecimento,

patrocinadores e os próprios eventos.A posição do CBO foi contornada, inclusive por aqueles que, teoricamente, dela se beneficiariam

e que foram os maiores propugnadores de sua adoção. Neste ponto, a prudência exigiu a reflexão

para mudanças de rumo: todos reclamam do excesso de eventos oftalmológicos e, ao mesmo

tempo, ninguém aceita reduzir seu número para limites razoáveis e debitam na conta da entidade

máxima da Oftalmologia brasileira o desgaste político de tomar uma atitude (tímida) para

estabelecer regras aceitáveis por todos para a realização de eventos.
Em vista de tal situação, a diretoria do CBO reconsiderou sua atitude. 
Considera, entretanto, fundamental que cada liderança oftalmológica reflita com seriedade sobre

o assunto e que seja iniciado um debate entre os médicos oftalmologistas para que nosso

calendário de eventos atenda prioritariamente aos interesses do Ensino, do aprimoramento

técnico e científico, das instituições promotoras e dos médicos oftalmologistas das várias regiões

do País, cada qual com suas peculiaridades e necessidades.

Garantimos que o Conselho Brasileiro de

Oftalmologia não vai se furtar deste grande

e cada vez mais necessário debate.
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Os interessados em divulgar suas atividades científicas no JORNAL
OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO devem remeter as informações pelo fax

(11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

2010

Interstício:*
45 dias antes: 15/08 a 28/09; 
30 dias depois:03/10 a 01/11 

04 a 06
XXXIII Simpósio Interna-
cional Moacyr Álvaro-
SIMASP

Maksoud Plaza Hotel
São Paulo - SP
Inform.: Tel.: (11) 5085 2087
e-mail: ceo@oftalmo.epm.br

21 a 23
35º Congresso da Socie-
dade Brasileira de Retina
e Vítreo

Hotel Transamérica São Paulo
São Paulo - SP
Inform.: Tel.: (11) 3262-3587
e-mail: sbrv@hospitaldeolhosnet

02 a 06
Encontro da ARVO
Association for Research in
Vision and Ophthalmology

Fort Lauderdale - Flórida - EUA
Inform.: site www.arvo.org

19 a 22
XI Congresso Internacional de Catara-
ta e Cirurgia Refrativa
VII Congresso Internacional de Admi-
nistração em Oftalmologia
Centro de Convenções de Natal
Natal - RN
Inform.:www.catarata-refrativa.com.br/2010

05 a 09
XXXII Congresso Interna-
cional de Oftalmologia
Berlim - Alemanha

Inform.: www.woc2010.org

18 e 19
XVII Simpósio Internacional de Atua-
lização em Oftalmologia da Santa Ca-
sa de São Paulo
São Paulo - SP
Inform.: www.oftalmosantacasa.com.br 

24 a 27
XXVIII Congresso Pan-
Americano de Oftalmo-
logia

Reunião conjunta com a Academia
Americana de Oftalmologia
Centro de Convenções Moscone
San Francisco - Califórnia - EUA
Inform.:
http://www.aao.org/meetings/annual
_meeting/sanfrancisco.cfm

* Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO,
deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias
depois dos Congressos Brasileiros de Oftalmologia
e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da
Cegueira, durante o qual não devem ser realizados
eventos oftalmológicos. 

29/9 a 2/10 - XIX Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual (Salvador - BA)
Inform.: Tel.: (71) 3011-9707   e-mail: itl@interlinkeventos.com.br
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