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Com a participação de mais de 5.500
médicos oftalmologistas de todo o
Brasil e do exterior e tendo como tema
principal “Recuperação e Prevenção
das Perdas Visuais”, o XXXV Congres-
so Brasileiro de Oftalmologia consoli-
dou-se como o grande fórum de de-
bates da especialidade em 2009 e co-
mo momento privilegiado do ensino,
congraçamento e deliberações que
marcam o presente e o futuro da Oftal-
mologia no Brasil. 
Ao todo, foram mais de 380 horas
dedicadas a atividades de transmis-
são do conhecimento, divididas em
atividades ligadas ao Dia Especial (32
horas), Simpósios (124 horas), Simpó-
sios das sociedades de subespeciali-
dades filiadas ao CBO (56 horas), cur-
sos (106 horas), painéis (60 horas) e
simpósios satélite (8 horas), além da
realização de inúmeras atividades es-
peciais.
Repetindo a experiência de sucesso
do Congresso de Florianópolis de
2008, o primeiro dia do evento foi o
Dia Especial, no qual os congressistas
tiveram uma imersão completa nos
conhecimentos de quatro áreas impor-
tantes da especialidade: Glaucoma;
Córnea e Lentes de Contato; Retina;
Catarata e Cirurgia Refrativa. 

A programação científica a partir de
então foi dividida em simpósios, cur-
sos e painéis. 
Outra experiência de sucesso de San-
ta Catarina foi repetida em Belo
Horizonte com resultados extrema-
mente positivos: a valorização dos te-
mas livres. Os melhores trabalhos fo-
ram escolhidos para apresentação
oral, nos simpósios e painéis com os
quais tinham relação. A maioria dos
trabalhos foram apresentados na for-
ma de pôsteres em área nobre da ex-
posição comercial, com a obrigação
dos autores estarem fisicamente pre-
sentes em horários determinados para
discutirem os respectivos trabalhos e
com avaliação feita por professores de
todo o Brasil.
O congresso também teve programa-
ção social rica e variada e contou com
a participação decidida das principais
empresas ligadas ao segmento oftál-
mico.
Na avaliação de todos os que dele
participaram, o XXXV Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia foi um evento
superlativo, no qual as eventuais fa-
lhas apenas realçaram sua grandiosi-
dade e sua importância como marco
da evolução científica, política, social
e cultural da Oftalmologia brasileira.

XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Mais de 5.500 médicos oftalmologistas 

de todo o Brasil e do exterior

Mais de 380 horas
dedicadas
a atividades 
de transmissão 
do conhecimento
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

A mesa diretora da solenidade de
abertura do XXXV Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia teve a seguinte
composição: presidentes do congres-
so, Elisabeto Ribeiro Gonçalves e
João Agostini Netto; secretário de
Atenção à Saúde do Ministério da
Saúde, Alberto Beltrame, represen-
tando o Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão; deputado estadual
Ruy Muniz (DEM) representando o
presidente da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, deputado estadual
Alberto Pinto Coelho (PP); deputado
federal Rafael Guerra (PSDB/MG),
representando a Câmara dos Deputa-
dos; secretário Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, Marcelo Gouvêa Tei-
xeira, representando o prefeito Már-
cio Lacerda; presidente do CBO,

Hamilton Moreira; presidente da
AMB, José Luiz Gomes do Amaral;
presidente do Conselho dos Profes-
sores Universitários de Oftalmologia,
Paulo Augusto de Arruda Mello; pre-
sidente da Fundação Hospitalar do Es-
tado de Minas Gerais (Fhemig) José
Maria Borges, representando o Gover-
no do Estado de Minas Gerais; ex-
governador de Minas Gerais (1979 a
1983), Francelino Pereira; secretários
gerais do Congresso, Miguel Laude-
lino Fernandes e Wagner Duarte Ba-
tista; coordenador do Conselho de Di-
retrizes e Gestão (CDG) do CBO, Mar-
cos Ávila; vice-presidente do CBO, Ho-
mero Gusmão de Almeida; secretário
geral do CBO, Nilo Holzchuh; 1º se-
cretário do CBO, Wallace Chamon e
tesoureiro do CBO, Adamo Lui Netto.
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Os presidentes do Congresso

“Minas, teu outro nome é Liberdade”.
Ao citar esta frase de Tancredo Neves em seu pronunciamento na solenidade de
abertura do evento, o presidente do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia
João Agostini Netto ressaltou a dimensão histórica do Estado sede do encontro,
ao mesmo tempo em que estabeleceu uma série de ligações entre a rica história
de Minas Gerais e o dinamismo de sua Oftalmologia. 
Em seu pronunciamento, João Agostini Netto fez questão de homenagear dois
cidadãos naturais do Piaui presentes na solenidade a quem Minas Gerais muito
deve: o outro presidente do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Elisa-
beto Ribeiro Gonçalves, e o ex-governador Francelino Pereira. Agostini Netto
também relembrou grandes vultos da Oftalmologia mineira e agradeceu a todos
os que contribuiram para a realização do evento.

O discurso de João Agostini Netto na solenidade de abertura 
do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia pode ser lido no site
http://www.cbo.com.br/site/noticia.php?id_noticia=44

Reservando uma declaração de amor por Minas Gerais para o final de seu
discurso na solenidade de abertura do XXXV Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia, Elisabeto Ribeiro Gonçalves ressaltou o papel do CBO na defesa da
saúde ocular da população e agradeceu a todos os envolvidos na realização do
evento.
Também relembrou as recentes vitórias legislativas da saúde ocular e da
Oftlamologia brasileira no congresso nacional e agradeceu aos deputados
presentes nestas conquistas.
“Nunca é exagerado insistir no empenho e na firme decisão do CBO de lutar
pela causa dos oftalmologistas e da saúde ocular da sociedade brasileira. O
CBO encara isso como um dever e não um favor. Mas é preciso que o colega,
razão da existência e das ações do nosso Conselho, entenda que o CBO está
acima de interesses e de vaidades pessoais, que ele cumpre uma agenda de
servir a todos, buscando conquistas e avanços que beneficiem a todos e por is-
so se sente a vontade para pregar a união”, concluiu o presidente do congresso.

O discurso de Elisabeto Ribeiro Gonçalves na solenidade de abertura 
do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia pode ser lido no site
http://www.cbo.com.br/site/noticia.php?id_noticia=44
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Pronunciamentos da solenidade de abertura
“Existe um livro que li no começo da
minha gestão que foi sugerido pelo
Marcos Ávila, que foi “Códigos da
Vida”, de Saulo Ramos. Os Códigos da
Vida não tem nada de genética, eles
são indecifráveis. Eu não consigo de-
cifrar como tantas coincidências acon-
teceram nestes últimos dois anos. Eu
realmente sou uma pessoa de muita
sorte. Muito obrigado a todos.”

Esta foi a conclusão do discurso do
presidente do CBO, Hamilton Moreira,
na solenidade de abertura do XXXV
Congresso de Oftalmologia, no qual
ele agradeceu a todos os que contri-
buíram para o sucesso de sua gestão,
com especial atenção aos parlamen-
tares dos vários partidos que estavam
sendo homenageados na ocasião.
Hamilton Moreira também ressaltou
as duas campanhas publicitárias re-
lacionadas com a saúde ocular vei-
culadas pela rede Globo de Televisão
como informação de utilidade pública,
com especial atenção para a última
focada no incentivo à doação de cór-
neas que teve a participação de Júlia

Lemmertz e de Alexandre Borges.

“Na rede Globo encontramos pessoas
que também nos ouviram e doaram
para a campanha do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia o equivalente a
12 milhões de reais veiculando esta
campanha. Já tinham feito isto, com
esta responsabilidade com a saúde
ocular, no ano passado com outra
campanha para o Conselho Brasileiro
e para com a Oftalmologia nacional.”,
afirmou Hamilton Moreira.

O presidente do CBO também agra-
deceu aos integrantes da diretoria que
estava encerrando sua gestão no
evento e aos médicos que haviam
contribuído para a realização do XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia.
Por fim, enfatizou seu agradecimento
ao coordenador do projeto de ela-
boração da Série Oftalmologia Bra-
sileira, Milton Ruiz Alves, “quem real-
mente conseguiu editar a coleção de
livros e junto com o apoio dos pa-
tronos, por que não falar, conseguiram
registrar mais este resultado.”

Tatiana Rangel
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Em seu pronunciamento na solenidade de abertura do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, na condição de porta-voz de todos os homenageados, o coordenador do Conselho
de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO, Marcos Ávila lembrou a importância da Escola Mineira de
Oftalmologia.
Ao agradecer as homenagens recebidas, Marcos Ávila compartilhou-as com o presidente do
CBO, Hamilton Moreira, e com os presidentes do congresso, João Agostini Netto e Elisabeto
Ribeiro Gonçalves.

A palavra do Ministério da Saúde 

Em seu pronunciamento na solenidade de abertura do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, Alberto Beltrame, da Secretaria de Atenção à Saúde, na ocasião repre-
sentando o ministro da Saúde José Gomes Temporão, agradeceu o prêmio que estava
recebendo em nome do ministro, ressaltou a grande representatividade obtida pelo CBO e
fez um balanço das metas comuns entre o ministério e a Oftalmologia brasileira.

Beltrame aproveitou seu pronunciamento para realizar um breve balanço das ações de
saúde ocular levadas a cabo pelo governo e constatou que, embora tenha havido pro-
gressos consideráveis, ainda existe muito a ser feito para aumentar o número de cirurgias
de catarata, de transplante de córnea e para a efetiva implantação do programa para levar
a assistência oftalmológica de qualidade para toda a população brasileira.
Congratulou o CBO pelas vitórias políticas obtidas e ressaltou a necessidade de estreitar
cada vez mais a parceria entre o Ministério da Saúde e o Governo e os médicos oftal-
mologistas, representados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

O discurso de Alberto Beltrame pode ser lido no site
http://www.cbo.com.br/site/noticia.php?id_noticia=44 �

Milton Passos
Paisagem
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Solenidade de abertura
Durante a solenidade de abertura do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 

o CBO homenageou várias personalidades que contribuiram para a melhoria da saúde 
ocular da população e para o progresso científico da especialidade. Foram agraciados 

com a Medalha de Honra ao Mérito e com o Diploma de reconhecimento:

1. Homenagem ao ministro da Saúde
José Gomes Temporão, no ato
representado pelo secretário de Atenção
à Saúde, Alberto Beltrame

2. Representante da senadora 
Lúcia Vânia, Eliana Caiado Canedo, 
recebe a homenagem dos presidentes 
do congresso

3. Homenagem ao deputado federal
Jofran Frejat, representado por Marco
Antônio Pascoal

4. Deputado Rafael Guerra, ao receber 
o diploma da homenagem

5. Deputado federal José Saraiva Felipe
sendo homenageado

6. Deputado Federal Eleuses Vieira 
de Paiva recebe a homenagem

7. Homenagem ao deputado Arlindo
Chinaglia

8. Homenagem ao médico oftalmologista
Caio Manso Franco de Carvalho

9. O oftalmologista Henderson Celestino
de Almeida recebe sua homenagem

1 2

3 4

5 6

7 8 9
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1. Aristides Athayde Neto, médico
oftalmologista, recebendo o diploma de
homenagem

2. O médico oftlamologista João Eugênio
de Medeiros homenageado

3. O médico oftalmologista Joaquim
Marinho de Queiroz ao receber a
homenagem

4. O médico oftalmologista Milton Ruiz
Alves sendo homenageado

5. O congresso homenageia o médico
oftalmologista Nassim da Silveira Calixto

6. Médica oftalmologista Saly Moreira ao
receber o diploma da homenagem

7. Homenagem ao médico oftalmologista
Cleber José Godinho

8. Hiran Manoel Gonçalves da Silva,
médico oftalmologista, ao receber 
a homenagem 

9. José Guerra Lages, também médico
oftalmologista, recebe seu diploma na
solenidade

10. O presidente do congresso entrega 
o diploma ao médico oftalmologista
Marcos Ávila 

11. O médico oftalmologista Nadim
Dahbar ao receber a homenagem

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 11

Solenidade de abertura
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

1. O médico oftalmologista Pedro Canedo
recebendo sua homenagem

2. O médico oftalmologista Reinaldo de
Oliveira Sieiro recebendo a homenagem

3. O presidente do Congresso, João
Agostini Netto, entrega o diploma da
homenagem ao médico oftalmologista
Sérgio Fernandes

4. Saulo Levindo Coelho, presidente da
Federação das Santas Casas de Minas
Gerais, ao ser homenageado

5. Aidil Brito Araujo, médica
oftalmologista, recebe sua homenagem

6. Jornalista Luiz Carlos Motta Costa
sendo homenageado

7. O presidente da UNIMED de Minas
Gerais, Emerson Fidelis Campos,
recebendo seu diploma

8. Médico oftalmologista Marco Aurélio
Lana Peixoto ao receber o diploma da
homenagem

9. O diretor da Faculdade de Ciências
Médicas de Minas Gerais, Ludércio
Rocha de Oliveira, ao ser homenageado

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Roberto Sussuca
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Solenidade de abertura

“Estou honrada por fazer 
esta pequena contribuição
para a campanha de doação
de córneas. Há anos, fiz uma
personagem que era cega 
e passava a enxergar. 
Na ocasião fiz laboratório no
Instituto Benjamin Constant
(IBC), onde fui muito bem
recebida e orientada 
e lá pude perceber que 
a visão envolve todo 
um aprendizado”.

Com estas palavras, a atriz Julia
Lemmertz fez a entrega simbólica do
cheque do valor correspondente aos
honorários artísticos seus e de seu
marido, Alexandre Borges, que
atuaram em peça publicitária do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
para incentivar a doação de córneas.
A entrega do “cheque” foi feita aos
representantes do IBC Abelardo de
Souza Couto Júnior e Luiz Augusto
Morizot Leite Filho.
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Entrega solene 
de Títulos de Especialista 

em Oftalmologia

“O sucesso depende de
muito trabalho. É clássica
a afirmação que um vencedor
tem 10% de genialidade 
e 90% de transpiração.
Enfrentem o desafio do
mercado de trabalho tão
prostituído sem deixar que 
se perca a beleza da sua
profissão.”

Com estas palavras, o então coorde-
nador da Comissão de Ensino do CBO
e presidente eleito do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello, encerrou a
solenidade de entrega dos Títulos de
Especialista em Oftalmologia a médi-
cos oftalmologistas aprovados na Pro-
va Nacional de Oftalmologia de 2009,
realizada em 24 de agosto, durante o
XXXV Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia. A cerimônia contou com a
participação do presidente da As-
sociação Médica Brasileira, José Luiz
Gomes do Amaral. Foi a primeira vez
que o CBO organizou a entrega solene
de títulos de especialista, uma forma
para valorizar ainda mais o documento
como prova de excelência acadêmica

e profissional e como compromisso
com a saúde ocular da população.
Paulo Augusto de Arruda Mello res-
saltou o esforço coletivo representado
pela elaboração e aplicação da Prova
Nacional de Oftalmologia. “Nossa me-
ta - ressaltou - “é formar jovens profis-
sionais com visão comunitária, ética e
profundo conhecimento de Oftalmolo-
gia.”
Já o presidente do CBO, Hamilton Mo-
reira, parabenizou os médicos que es-
tavam recebendo o documento na oca-
sião e encorajou-os a participar cada
vez mais dos processos de educação
continuada, ao mesmo tempo que con-
vocou-os a participarem da vida e das
atividades do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia.
O presidente da AMB, por sua vez,  fez
um rápido balanço das atividades da
associação no campo da valorização
do título de especialista e parabenizou
o CBO e os novos especialistas em
Oftalmologia, ressaltando a responsa-
bilidade que assumiam daquele mo-
mento em diante de se aprimorarem
cada vez mais como médicos e como
cidadãos.
Na mesma solenidade, foi realizada a

entrega simbólica do Prêmio CBO -
Allergan a Bruno Diniz, que obteve a
melhor média na Prova Nacional de
Oftalmologia de Oftalmologia de 2009,
e a entrega simbólica do Prêmio Mai-
mônides ao mesmo Bruno Diniz. O Prê-
mio CBO Allergan consiste numa via-
gem e estadia para o encontro da
ARVO nos EUA, enquanto que o Prê-
mio Maimônides, instituído por um
grupo de médicos oftalmologistas de
confissão israelita, consiste numa via-
gem e estadia em Israel.

1. Recebendo seus Títulos de
Especialista em Oftalmologia

2. O presidente do CBO, Hamilton
Moreira, entrega o título a uma das
aprovadas, Márcia Clivatti Martins

3. Bruno Diniz recebe seu título das
mãos do presidente da AMB, José
Luiz Gomes do Amaral

4. Bruno Diniz recebendo
simbolicamente o Prêmio Maimonides
de Sérgio Kandelman

5. O mesmo Bruno Diniz, ao receber
simbolicamente o Prêmio CBO -
Allergan do representante da
empresa, André Azevedo

{
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Diretoria do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia - Gestão 2009/2011

A eleição dos integrantes da diretoria
do CBO - gestão 2009/2011, 
dos membros titulares e suplentes 
do Conselho Fiscal e dos
representantes da comunidade
oftalmológica no Conselho 
de Diretrizes e Gestão (CDG) 
da entidade ocorreram em 25 de
agosto e contaram com a
participação de mais de 900 médicos
oftalmologistas.
Os eleitos foram:

Presidente
Paulo Augusto de Arruda Mello

Vice-Presidente
Marco Antônio Rey de Faria

Secretário Geral
Nilo Holzchuh

Tesoureiro
Mauro Nishi 
(escolhido pelo presidente eleito)

1ª Secretária
Fabíola Mansur de Carvalho
(escolhido pelo presidente eleito)

Da esq. para dir.: Mauro Nishi, Fabíola Mansur de Carvalho, 
Paulo Augusto de Arruda Mello, Marco Antônio Rey de Faria e Nilo Holzchuh
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Conselho Fiscal:

1. Ítalo Mundialino Marcon
2. João Orlando Ribeiro Gonçalves 
3. Valênio Perez França

Suplentes:

4. Mário Junqueira Nóbrega
5. Raul Nunes Galvarro Vianna 
6. Yoshifumi Yamane

Fani Bracher
Rosa Vermelha

Representantes da comunidade
oftalmológica no Conselho de
Diretrizes e Gestão (CDG):

7. Carlos Heler Ribeiro Diniz (MG)
8. Newton Leitão de Andrade
9. Michel Eid Farah 
10. Newton Kara-José Júnior{

{

{
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Prêmios

Prêmio Waldemar 
e Rubens Belfort

Concedido  ao melhor artigo publicado na revista
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia em 2008 -
Prevalence of visual impairment, blindness, 
ocular disorders and cataract surgery outcomes 
in low-income elderly from a metropolitan region 
of São Paulo - Brazil - (edição março/abril) de
autoria de Arnaud Araújo Filho, Solange Rios
Salomão, Adriana Berezovsky, Rafael Werneck
Cinoto, Paulo Henrique Ávila morales, Francisco
Roberto Gonçalves Santos e Rubens Belfort Junior.

‘O Editor dos Arquivos
Brasileiros de Oftalmologia,
Harley Bicas, entrega o
Diploma do Prêmio Waldemar
e Rubens Belfort a Arnaud
Araujo Filho (à esquerda) que
foi acompanhado de outro dos
autores do trabalho, Paulo
Henrique Ávila Morales

Prêmio Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia

Concedido ao melhor Trabalho apresentado no XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia - Papel das leuxotixinas
do Staphylococcus Aureus, Luke-lukd, na gênese das úlceras
de córnea: estudo experimental - de autoria de João Ângelo
Miranda Siqueira, Joel Edmur Botteon, Luís Simeão do Carmo
e Giiles Prévost (Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG)

O presidente do congresso, Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
entrega o diploma a João Ângelo Miranda Siqueira

Prêmio Trabalho Internacional

Defeito de campo visual com extensão a ambos
hemicampos aumenta o risco de futura progressão
glaucomatosa - de autoria de Tiago Prata, 
Celso Tello, Robert Ritch, Jeffrey Liebmann 
e Carlos G. V. de Moraes (New York Eye and Ear
Infirmary e UNIFESP)

Tiago dos Santos Prata recebe
o diploma das mãos do
secretário geral do CBO, 
Nilo Holzchuh
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Prêmio Oftalmologia Clínica

Corneal hysteresis and anatomical aspectis in mild
keratoconus - de autoria de Bruno Machado Fontes,
Joel Edmur Botteon, Luís Simeão do Carmo e Giiles
Prévost (UNIFESP e Centro de Microciruriga e
Diagnóstico)

O tesoureiro do CBO, 
Adamo Lui Netto, entrega 
o diploma a Bruno Machado
Fontes

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica

Investigação da capacidade de novos corantes em
corar as membranas e tecidos oculares na cirurgia
ocular - de autoria de Eduardo Buchele Rodrigues,
Fernando Penha, Elaine Costa, Maurício Maia,
Eduardo Dib, Milton Moraes Júnior, Octaviano
Magalhães Júnior, Gustavo Melo e Michel Eid
Farah (UNIFESP)

Homero Gusmão de Almeida,
vice-presidente do CBO,
entrega o diploma a Ana Luiza
Hofling Lima, que representou
os premiados

Prêmio Pesquisa Básica

Análise clínica e morfológica do Bevacizumabe
intravítreo na retina de coelhos recém-natos 
a termo - de autoria de André Luís Freire Portes,
Mário Luiz Ribeiro Monteiro, Alice Fusco, 
Andréia Carvalho Almeida e Nadia Campos de
Oliveira Miguel (Laboratório de Neuro-Histologia 
e Ultraestrutura do Centro de Ciências da Saúde 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e Universidade de São Paulo)

Wallace Chamon, 1º secretário
do CBO, entrega o diploma 
a André Luís Freire Portes

Prêmio Educação em Saúde Ocular

Módulo de capacitação para triagem de acuidade
visual - de autoria de Alexandre Chater Taleb,
Marcos Pereira de Ávila e Chao Lung Wen
(Universidade Federal de Goiás e Universidade 
de São Paulo)

Augusto Paranhos Júnior
entrega o diploma 
a Alexandre Chater Taleb

Be
lki

ss
 D

in
iz 

- A
m

an
da

 e
 F

er
na

nd
a 

(d
et

al
he

)

Pr
êm

io
s

3234-Jota127 pag  10/27/09  10:25 AM  Page 19



20

Prêmios

Prêmio Região Sul

Sclerochorioretinal abnormalities in
hypercholersterolemic rabbits submitted to
rosiglitazone treatment - de autoria de Rogil José
de Almeida Torres, Cristina Muccioli, Maurício
Maia, Lúcia Noronha, Andréa Luchini, Alexandre
Alessi, Márcia Olandoski, Renan Pedro de Almeida
Torres, Regiane do Rocio de Almeida Torres e
Dalton Bertolim Précoma
(Hospital Angelina Caron 0 Curitiba - PR e

UNIFESP)

Jacó Lavinsky entrega o diploma
a Rogil José de Almeida Torres

Prêmio Região Nordeste

Impacto do tratamento do tracoma em crianças e
familiares de escola pública do município de
Barbalha (CE) - de autoria de Clarice Maria Pinheiro
Callou, Victor Luna Sampaio, Carlos Teixeira
Brandt, Eduardo José Pinheiro Callou e Luíza Stella
Correia Ferreira 
(Fundação Altino Ventura)

Marco Antônio Rey de Faria
entregando o diploma
correspondente ao prêmio a
Clarice Maria Pinheiro Callou

Prêmio Região Sudeste

“Punch de 2mm” teste diagnóstico de malignidade
eficaz para a região periocular? - de autoria 
de Rachel Camargo Carneiro, Erik Marcet 
Santiago de Macedo e Suzana Matayoshi 
(Universidade de São Paulo)

Rachel Camargo Carneiro e Erik
Marcet Santiago recebem a
premiação das mãos de Paulo
Augusto de Arruda Mello

Prêmio Região Centro-Oeste

Ocorrência de tracoma em comunidades indígenas
brasileiras - de autoria de Helen Selma de Abreu
Freitas, Maria de Fátima Costa Lopes, Norma Helen
Medina, Marco Túlio Costa Teodoro, Ricardo
Morschbacher, Karen Ruth Brock, Expedito Luna,
Maria Nazaré Correia Menezes, Oscar Espellet
Soares e Maria Aparecida Tolentino 
(Ministério da Saúde)

Helen Selma de Abreu Freitas
recebe o diploma das mãos de
Beogival Wagner Lucas Santos
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Prêmio Conselho Brasileiro
de Oftalmologia / Alcon

Trabalho: Relato de caso: helminto
intraocular
Autores: Izabela Negrão Frota de
Almeida, Luciana Negrão Frota de
Almeida, Edmundo Frota de Almeida,
Fábio Renato Rendeiro de Oliveira,
Suanny Lopes Costa, Jeannie
Nascimento dos Santos e Reinalda
Marisa Lanfredi
Instituição: Universidade Federal do
Pará - UFPA

Prêmio Sociedade Brasileira
de Catarata e Implantes
Intraoculares

Trabalho: Estudo experimental da
estabilidade rotacional da LIO Acrysof
Toric após trauma ocular, sob técnica
de Miyake-Apple
Autores: Frederico Augusto de
Souza Pereira, E. John Milverton e
Minas Coroneo
Instituições: Sight for Life Foundation
e Sydney Eye Hospital - Sydney -
Austrália

Prêmio Sociedade Brasileira
de Cirurgia Refrativa

Trabalho: Sistrema de conservação
de FLAP
Autor: Hamilton Lazzari Leite

Prêmio Sociedade Brasileira
de Glaucoma

Trabalho: Cirurgia combinada -
faco/esclerectomia não-penetrante
Autores: Roberto Pedrosa Galvão
Filho, Roberto Pedrosa Galvão, Nara
Galvão e Paulo Galvão Neto
Instituição: Instituto de Olhos do
Recife

Prêmio Sociedade Brasileira
de Retina e Vítreo

Trabalho: Uso de luz verde para
remoção da membrana limitante
interna na cirurgia de buraco macular
Autores: Thais Sousa Mendes,
Michele Magagnin Freitag, Diego
Tebaldi De Queiroz Barbosa, Viviane
Mayumi Sakata, Suel Abujamra e
André Marcelo Vieira Gomes
Instituição: Instituto Suel Abujamra

2 3 4 5

1

{
1. José Beniz, coordenador da
Comissão de Vídeos do congresso,
entrega a estatueta correspondente
ao Prêmio Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia - Alcon, a autores
do vídeo premiado

2. Marco Antônio Rey de Faria,
presidente da Sociedade Brasileira
de Catarata e Implantes
Intraoculares, entrega o diploma 
a Frederico Augusto de Souza
Pereira, primeiro autor do vídeo
premiado pela sociedade

3. Mauro Nishi, tesoureiro do CBO,
e José Ricardo Carvalho Lima
Rehder, presidente da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Refrativa,
entregam o diploma a representante
do autor do vídeo premiado pela
sociedade

4. João Prata Júnior, presidente da
Sociedade Brasileira de Glaucoma,
e Fabíola Mansur de Carvalho, 
1ª secretária do CBO, entregam 
o diploma a Roberto Pedrosa Galvão
Filho, autor do melhor vídeo sobre
glaucoma

5. José Beniz entrega comprovante
de crédito a Izabela Negrão Frota
De Almeida, primeira autora do
vídeo premiado
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Menção Honrosa Conselho
Brasileiro de Oftalmologia

Trabalho: O homem morcego
Autor: Leonardo Cesar Gontijo
Instituição: Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte

Menção Honrosa Conselho
Brasileiro de Oftalmologia

Trabalho: Distonias faciais
Autores: Angelino Julio Cariello,
Carolina Ayres Vilarinho Corrêa Lima,
Ana Estela Sant´Anna, Giovanni
André Pires Viana e Midori Hentona
Osaki
Instituição: Universidade Federal de
São Paulo - UNIFESP

Menção Honrosa Conselho
Brasileiro de Oftalmologia

Trabalho: Ceratite endoftalmite:
técnica de colheita de material de
córnea e vítreo para aálise
laboratorial microbiológica
Autores: Angelino Julio Cariello,
Maria Cecília Zorat Yu e Ana Luisa
Hofling-Lima
Instituição: Universidade Federal de
São Paulo - UNIFESP

Prêmios

Valorização dos vídeos

A valorização dos vídeos como forma de apresentação dos trabalhos
científicos foi uma das marcas do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia. Além da premiação especial, durante todo o evento, os
trabalhos inscritos sob esta forma de apresentação estiveram
disponíveis aos congressistas numa estação de computadores
especialmente construida para esta finalidade em local nobre do centro
de exposições.
Centenas de participantes do evento puderam assistir aos vídeos de
seu interesse, nos horários que lhes fossem mais convenientes, ao
mesmo tempo que havia a possibilidade de utilizar-se de recursos da
informática para melhor apresentação dos temas.
A valorização foi completada com a premiação dos melhores vídeos,
numa ação que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e o congresso
contaram com a participação da Sociedade Brasileira de Glaucoma, da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa, da Sociedade Brasileira de
Retina e Vítreo e da empresa Alcon Laboratórios do Brasil.
Os diplomas correspondentes aos prêmios foram entregues na
solenidade de encerramento do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia.Ca
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O livro “Refratometria Ocular e a Arte da Prescrição Médica”, elaborado sob a
coordenação de Milton Ruiz Alves, Mariza Aparecida Polati e Sidney Júlio de
Faria e Sousa, foi lançado em 25 de agosto, durante o XXXV Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia, no estande do CBO, onde Milton Ruiz Alves autografou
os exemplares distribuídos na ocasião.
Ao fazer a análise detalhada do exame refratométrico, o livro aborda as doenças
refracionais (miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia) e as prescrições
de lentes adequadas para cada caso. Tem preocupação eminentemente didática,
o que se reflete na linguagem direta utilizada e na forma de apresentação dos
tópicos em grau crescente de complexidade. Foi dedicado à memória do pro-
fessor Paulo Braga de Magalhães. 
De acordo com Milton Ruiz Alves, é uma obra única na literatura oftalmológica
brasileira: “o livro parte do pressuposto que a prescrição de lentes de grau é
uma obrigação do médico, que deve ter como objetivos melhorar a visão, res-
taurar o conforto e aumentar a qualidade de vida do paciente”, afirma.
“Refratometria Ocular e a Arte da Prescrição Médica” foi publicado pela Editora
Cultura Médica nos mesmos moldes da Série Oftalmologia Brasileira, embora
não faça parte da coleção. 

Também lançado em 25 de agosto, no estande do CBO, o  livro Tema Oficial do
XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, “Saúde Ocular e Prevenção da
Cegueira”, traça um panorama da saúde ocular no Brasil e aborda todos os as-
pectos da Oftalmologia sob a óptica da prevenção da cegueira e da reabilitação
visual.
A obra teve como relatores Newton Kara-José e Maria de Lourdes Veronese
Rodrigues e contou com a participação de 80 colaboradores. Durante o lançamento
da obra, os relatores autografaram centenas de exemplares distribuídos.
No dia seguinte, houve a apresentação do Tema Oficial, na qual os relatores e co-
laboradores puderam expor e debater alguns aspectos abordados no livro.
“Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira” também foi publicado pela Editora Cultura
Médica.

Informações e pedidos sobre estas duas obras devem ser encaminhados para 
a Editora Cultura Médica pelo telefone (21) 2567-3888, ou através do e-mail
cultura@culturamedica.com.br ou acessando o site http://www.culturamedica.com.br/!
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Conferência CBO
“Estrabismo: da teoria à prática, dos conceitos às suas
operacionalizações”, foi o tema abordado por Harley Edison
Amaral Bicas na Conferência CBO, a mais importante atividade
da programação científica do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia.
Realizada em 26 de agosto, em horário exclusivo, a Conferência
CBO, abordou criticamente vários conceitos utilizados no
diagnóstico e tratamento do estrabismo. O autor, presidente do
CBO na gestão 2007/09 e integrante do Conselho de Diretrizes
e Gestão (CDG) da entidade e um dos maiores especialistas em
Estrabismo da atualidade, também questionou o que
caracterizou como “desmedido rigor matemático e exagerado
cientificismo” na abordagem do tema.
Utilizando doses iguais de rigor científico, bom humor e
perplexidade intelectual, Harley Bicas concluiu sua exposição
com a constatação de que o tratamento do estrabismo, como
quase toda a Oftalmologia e a Medicina, tem uma dimensão
humana ponderável, o que inclui esta atividade muito mais na
classificação de Arte do que de Ciência propriamente dita.

Repetindo a experiência que teve
grande sucesso no congresso de
Florianópolis, os mais de 400 temas
livres apresentados em forma de pôs-
ter no XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia foram expostos em área
nobre do Expominas. Cada um deles
foi avaliado por pelo menos três pro-
fessores da área pela qual se inscre-
veram e seus autores foram convoca-
dos a permanecer em determinados
horários junto aos pôsteres para for-
necer explicações e participar de de-

bates que seus trabalhos provocassem.
O sucesso ocorrido em Florianópolis
repetiu-se de forma ampliada e a área
de exposição dos temas livres foi uma
das mais congestionadas do congres-
so de Belo Horizonte, numa demons-
tração de vitalidade científica e intele-
ctual que chamou a atenção de todos
os congressistas e consolidou, mais
ainda, essa sistemática para a apre-
sentação dos trabalhos nos futuros
congressos promovidos pelo Conselho
Brasileiro de Oftalmologia. 

“Estrabismo:
da teoria à prática, 
dos conceitos às suas
operacionalizações”

Harley Bicas na Conferência CBO
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Em 27 de agosto, o CBO promoveu no Expominas uma reunião entre a
coordenadora do Sistema Nacional de Tansplantes (SNT) do Ministério da
Saúde, Rosana Reis Nothen e médicos oftalmologistas representantes de
bancos de olhos de todo o País para debater a atual situação dos transplantes
de córnea nas várias regiões brasileiras e a nova legislação relacionada a
transplantes.
Embora tenha reconhecido avanços importantes nos últimos anos, a
representante do SNT reconheceu que as autoridades ainda não conseguiram
concretizar um tratamento diferenciado às córneas na política de captação e
realização de transplantes, bem como ainda não conseguiram comprometer
plenamente os estados e municípios na política de transplante. Rosana Reis
Nothen também lembrou que a fila pacientes a espera de córneas existente no
País é distorcida pela prática de inscrever doentes que não precisam de trans-
plantes para garantir o lugar no futuro, quando eventualmente tal transplante
seja necessário. A reunião provocou inúmeras intervenções e, ao final, a
representante do SNT e os médicos oftalmologistas concordaram em continuar
as discussões utilizando o CBO como canal preferencial para encaminhamento
das sugestões e reivindicações.

Durante todo o congresso, os participantes puderam contar com serviços de
consultoria no estande do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Em horários
determinados, representantes da Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços
Administrativos em Oftalmologia (FeCOOESO), do Departamento Jurídico do CBO,
da empresa que efetiva a contabilidade do CBO, de empresa especializada em
marketing médico e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais
(CRM-MG), puderam esclarecer dúvidas que os congressistas apresentaram sobre
assuntos de suas respectivas jurisdições.
Centenas de consultas foram efetivadas abrangendo problemas com convênios,
operadoras, ações do Ministério Público, legalização de consultórios, impostos e
tributos, Código de Ética Médica e publicidade, legislação trabalhista, respon-
sabilidade civil do profissional médico e ferramentas de comunicação. 

Uma das iniciativas pioneiras do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia foi a
Expo CBO 2009: um espaço no qual os centros de ensino de Oftalmologia do Brasil
puderam montar painéis com informações sobre suas respectivas atividades
científicas, estruturas educacionais, corpo clínico, áreas de atuação, número de
vagas existentes e procedimentos seguidos para a recepção de residentes e alunos
dos cursos de especialização e residentes, bem como para divulgação de sessões,
reuniões, cursos, estágios, cursos de residência, pós-graduação e outras atividades
científicas. Nove instituições de ensino participaram da iniciativa: Instituto Suel
Abujamra; Hospital São Rafael; Universidade Federal de Santa Catarina - Hospital
Governador Celso Ramos; Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Faculdade de
Medicina de Botucatu; Instituto de Oftalmologia de Manaus; Hospital de Olhos do
Paraná; Universidade Estadual de Londrina; Fundação Leiria de Andrade e Fundação
Altino Ventura.

1. Rosana Reis Nothen, Paulo Augusto de Arruda Mello, Hamilton Moreira, Marco Antônio Rey de Faria e Nilo Holzchuh
na reunião de bancos de olhos
2. Rosana Reis Nothen e Paulo Augusto de Arruda Mello

Notas

Banco de Olhos

Assessoria

Expo CBO
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A programação cultural e artística do
XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmo-
logia começou com a apresentação da
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, na
solenidade de abertura do evento.
Sob a regência do maestro Charles
Roussin, a orquestra, uma das melhores
e mais importantes do País, executou
trechos das óperas “O Guarani”, de
Carlos Gomes e “Carmem”, de Bizet.
Em 26 de agosto, terceiro dia do con-
gresso, foi realizado um show na
Serraria Souza Pinto com a participação
do grupo Skank. 
Além disso, durante todo o congresso,
foram realizadas apresentações de mú-
sicos mineiros no “coreto” instalado
defronte ao estande do CBO na área de
exposição comercial do evento. Também

foi montado um estande especial, no
qual foram expostas obras de modernos
artistas plásticos mineiros. 
Outra atividade cultural que marcou o
congresso foi a montagem do “Memo-
rial da Oftalmologia Mineira”, um es-
tande no qual centenas de aparelhos
oftalmológicos, livros e folhetos antigos
eram expostos, cedidos de empréstimo
pelas principais instituições de ensino e
assistência oftalmológica de Minas
Gerais.
A Programação paralela para acom-
panhantes incluiu visitas ao Museu de
Inhotim, localizado a 65 quilômetros de
Belo Horizonte, além de tours pela
capital mineira e pelas cidades histó-
ricas mais próximas.

Programação cultural e artística

Chiquitão
Ouro Preto

Gélcio Fortes
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Durante o congresso foram realizadas
atividades de treinamento do Projeto
Faco a alunos de Cursos de
Especialização em Oftalmologia
credenciados pelo CBO.
O Projeto Faco foi lançado com o
propósito de difundir o ensino da
facoemulsificação com a utilização
das mais atuais técnicas didáticas e
de equipamentos modernos em
meados de 2008. Foi fruto de
negociações entre o CBO e a Alcon
Brasil, envolvendo inclusive o chefe
executivo da Alcon Mundial, Cary
Rayment. A empresa comprometeu-se
a ceder em regime de comodato

aparelhos de facoemulsificação
Legacy aos cursos credenciados
apontados pelo CBO. A cessão dos
aparelhos, porém, e considerada
como a primeira fase do programa, já
que a difusão de modernas técnicas
de ensino da facoemulsificação
representa a face mais renovadora da
atividade.
O Projeto Faco tem a coordenação
geral de Eduardo Sone Soriano, do
Departamento de Catarata da
UNIFESP. A Comissão de Coordenação
do programa também é composta por
Johathan Clive Lake e Gustavo Rizzi
Malavazzi.

Dois cursos de grande importância
foram promovidos pelo CBO durante o
XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia: o Curso de Saúde Ocular
Comunitária, realizado em 23 de
agosto, promovido pela Comissão de
Ensino do CBO, com a colaboração da
Comissão de Saúde Ocular da
entidade e o Curso sobre Tracoma, em
colaboração com o Ministério da
Saúde.
O Curso de Saúde Ocular Comunitária
abordou, entre outros pontos, a
atuação do CBO na Prevenção da
Cegueira; o Programa Visão 2020 da
Organização Mundial da Saúde (OMS);
e a metodologia de pesquisas e
estratégias para controle de
deficiência visual por catarata, erro
refrativo, glaucoma, cegueira infantil,
retinopatia diabética e baixa visão.
Teve a participação de Andréa Zin,
Carlos Eduardo Leite Arieta, Paulo
Henrique Morales e Célia Nakanami,
entre outros médicos oftalmologistas
especializados em saúde ocular
comunitária.

Já o “Curso de Tracoma: os Caminhos
da Endemia rumo à Eliminação”,
realizado no estande do CBO em 26 de
agosto, teve como objetivo contribuir
para intensificar os esforços para o
desenvolvimento do plano de
eliminação da cegueira por tracoma
no Brasil, de acordo com as
recomendações da OMS, assumidas
pelo governo brasileiro.
Teve a coordenação de Antônio
Augusto Velasco e Cruz, Norma H.
Medina e Maria de Fátima C. Lopes,
coordenadora do Programa de
Controle do Tracoma do Ministério da
Saúde.

28

Notas

Projeto Faco

Saúde Ocular Comunitária e Tracoma
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Mais de 60 coordenadores e repre-
sentantes dos cursos de especiali-
zação em Oftalmologia credenciados
pelo CBO participaram do III Programa
para Coordenadores e Preceptores de
Cursos de Especialização em Oftalmo-
logia, realizado em 23 de agosto, em
Belo Horizonte, um dia antes do início
do congresso.
Coordenado por Ana Maria Noriega
Petrilli e Zélia Maria Corrêa, o curso

foi organizado pelo CBO com o apoio
do Conselho Internacional de Oftalmo-
logia (ICO), com o objetivo de estabe-
lecer conceitos e oferecer ferramentas
que facilitem a educação dos alunos
dos cursos de especialização. Houve
também a troca de experiências sobre
processos para transmissão e avalia-
ção de conhecimentos na especiali-
dade.

29
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Programa para Coordenadores 
de Curso de Especialização em Oftalmologia

Vandico
Ouro Preto
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Encerramento

Da esq. para dir.: Wagner Duarte Batista (secretário geral do Congresso de Belo Horizonte),
Hamilton Moreira (presidente do CBO). Elisabeto Ribeiro Gonçalves (um dos presidentes do
Congresso de Belo Horizonte), Jacó Lavinsky (que defendeu a candidatura de Porto Alegre 
para sede do próximo Congresso Brasileiro de Oftalmologia) e Miguel Laudelino Fernandes
(secretário geral do Congresso de Belo Horizonte)

“A maior injustiça que
ocorre com o presidente
do CBO é o momento
dos agradecimentos. 
A diretoria que hoje
termina seu mandato
não conseguiria
agradecer a todas as
pessoas que
contribuíram com o
sucesso da gestão.”

Foi desta forma que Hamilton Moreira
iniciou seu último discurso como pre-
sidente do CBO, no qual fez um rápido
balanço da atuação da entidade nos
últimos dois anos e agradeceu a todos
os envolvidos nessa ação. A seguir,
simbólicamente assinou a ata da pos-
se da nova diretoria e “passou a cane-
ta” ao novo presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello.

3234-Jota127 pag  10/27/09  10:28 AM  Page 30



31

XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

E
n

ce
rr

am
en

to

Sorteio

Durante a reunião ordinária do Con-
selho Deliberativo do CBO, realizada
em conjunto com a Assembleia Geral
dos associados da entidade em 26 de
agosto, no Expominas, o tesoureiro da
entidade, Adamo Lui Netto, apresen-
tou a prestação de contas da gestão
que então findava. Após a apresen-
tação, acompanhada de projeção de
extratos e documentos contábeis e
fiscais, a Assembleia Geral dos As-
sociados do CBO aprovou o balanço
patrimonial de 2008 e o balancete de
31 de julho de 2009, devidamente au-
ditados, referendados pelo Conselho
Fiscal e pelo Conselho Deliberativo.
De acordo com os documentos apro-
vados pela assembleia, em 31 de ju-
lho de 2009 o patrimônio social lí-
quido do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia era de R$ 12.128.173,93,
sem a inclusão de receitas dos even-
tos não encerrados. A Assembleia
também ratificou a recomendação do
Conselho Fiscal para que todos os
eventos sejam obrigatoriamente es-
criturados e contabilizados pela con-
tabilidade do CBO.

Reunião CBO

Avanços em Farmacologia
Ocular e Terapêutica.

Este será o título do livro Tema Ofi-
cial do XXXVII Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, que será realizado
em 2013. A decisão foi tomada na
reunião ordinária do Conselho Deli-
berativo do CBO, realizada em con-
junto com a Assembleia Geral dos
Associados da entidade. Carlos Bracher

Ouro Preto

Durante a solenidade de encerramento do con-
gresso, foram realizados vários sorteios entre
os médicos oftalmologistas participantes do
evento, inclusive de um automóvel Fiat Linea
zero quilômetro, sorteado por Fábio Ursulino
Reis de Carvalho, de Aracaju (SE) e de um con-
sultório oftalmológico completo, que ficou para
José Nildo e Silva Filho, de Patos de Minas (MG).

!
Os certificados de participação no XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia já estão disponíveis no site
www.cbo2009.com.br
Qualquer dificuldade ou dúvida, entre em contato com
a Secretaria Executiva do congresso, a empresa
Rhodes Eventos, localizada na Rua Tomé de Souza, 67
2º and. - Savassi - Belo Horizonte (MG) - CEP 30140-130
Tel.:  (31) 3227 8544, e-mail
eventos@rhodeseventos.com.br ou através do site
www.rhodeseventos.com.br
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Encerramento

“O Congresso de Belo Horizonte
seguiu a tradição dos congressos
do CBO, tendo como destaque o
fato de ter sido realizado em Minas,
Estado que é o coração do Brasil,
onde a especialidade tem história.
Conseguimos congregar os esfor-
ços dos oftalmologistas mineiros,
ao mesmo tempo que tivemos a co-
laboração inestimável de todo o
CBO e de sua Comissão Científica.
Pelos comentários que ouvimos,
acho que a Oftalmologia de Minas
Gerais conseguiu fazer o que se
propôs: um grande congresso, à al-
tura da grandeza da Oftalmologia
Brasileira”.

“Quando Belo Horizonte foi esco-
lhida para ser sede do Congresso
Brasileiro de Oftalmologia e fui
indicado como um dos presidentes
do evento, me  senti na porta do
céu. Foram dois anos de grande tra-
balho, de grande companheirismo
com o outro presidente, com os ou-
tros integrantes da Comissão Exe-
cutiva, de integração com o CBO e
com a Comissão Científica. Tivemos
todo o apoio do Governador Aécio
Neves, que garantiu que o Expo-
minas ficaria pronto para o con-
gresso. Agora, que o sucesso do
congresso se materializou em todos
os aspectos, creio que já posso
dizer que estou no céu”.

Elisabeto Ribeiro
Gonçalves
Presidente da Comissão
Executiva do XXXV
Congresso Brasileiro de
Oftalmologia

João Agostini Netto
Presidente da
Comissão Executiva
do XXXV Congresso
Brasileiro de
Oftalmologia

O XIX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual será realizado no Centro de
Convenções da Bahia, em Salvador, de
29 de Setembro a 02 de Outubro de
2010. O presidente de sua Comissão
Executiva, André Barbosa Castelo
Banco, fez a apresentação do atual

estágio dos preparativos para a
realização do evento durante a
solenidade de encerramento do
XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia.
Além da reserva do centro de
convenções e do contato com as
autoridades, Castelo Branco re-

latou a união dos oftalmologistas
baianos que estão trabalhando para a
concretização de um grande evento.
As principais empresas do segmento
oftálmico também já foram contata-
das para iniciarem o planejamento de
sua participação.

“Será um congresso de alta qua-
lidade, tendo como cenário a bela ci-
dade de Salvador. Os colegas de todo
o Brasil já podem ir se preparando, por
que nós, da Bahia, já estamos tra-
balhando duro para fazer um evento à
altura da Oftalmologia brasileira”, de-
clara André Barbosa Castelo Branco.

...e em 2011, em Porto AlegreNo ano que vem, em Salvador...

Durante a reunião ordinária do Con-
selho Deliberativo do CBO conjunta
com a Assembleia dos associados da
entidade, a cidade de Porto Alegre foi
eleita para sediar o XXXVI Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, que será
realizado de 05 a 08 de setembro de
2011, no Centro de Eventos da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul - FIERGS, um dos mais
modernos do Brasil.
A defesa da escolha da capital gaúcha
como sede do próximo Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia foi feita por
Ítalo Mundialino Marcon e Jacó La-
vinsky, que mostraram todas as con-
dições que a cidade dispõe para se-
diar um evento de tal magnitude e
agradeceram a escolha dos colegas.

3234-Jota127 pag  10/27/09  10:32 AM  Page 32



34

Novas diretorias de Sociedades Filiadas

Sociedade Brasileira 
de Glaucoma

João Antônio Prata Júnior é o pre-
sidente da Sociedade Brasileira de
Glaucoma para o biênio 2009/11,
eleito durante o simpósio da socie-
dade no XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia. A nova diretoria da en-
tidade também é composta por Vital
Paulino Costa (vice-presidente), Ivan
Maynart Tavares (secretário), Felício
Aristóteles da Silva (secretário adjun-
to), Luiz Alberto Soares de Melo Jú-
nior (tesoureiro) e Emílio Rintaro Su-
zuki Júnior (secretário adjunto)

Sociedade Brasileira 
de Ecografia em Oftalmologia

Norma Alemann é a nova presidente
da Sociedade Brasileira de Ecografia
em Oftalmologia, eleita durante o
XXXV Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia para suceder Sebastião Cro-
nemberger Sobrinho. A nova diretoria
da entidade também é formada por
Vera Regina C. Castanheira (vice-pre-
sidente), Maira Saad A. Morales (1ª se-
cretária), Telma Sternlicht (2ª secre-
tária), Maria Deolinda Martins (1ª te-

soureira), Liliane Kanecadan (2ª tesou-
reira) e Breno Teixeira Lino (diretor de
cursos).

Sociedade Brasileira de
Oncologia em Oftalmologia

A Sociedade Brasileira de Oncologia
em Oftalmologia realizou eleições pa-
ra a renovação de sua diretoria duran-
te seu simpósio no XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia. Para pre-
sidente foi escolhido Renato Luiz Gon-
zaga. Os outros integrantes da direto-
ria são: Priscilla Luppi Ballalai (vice-
presidente), Ricardo Morchbacher (se-
cretário), Martha Maria Motono Choj-
niak (tesoureira), José Vital Filho (dire-
tor da Comissão de Honorários Médi-
cos), Marcelo Maestri Krieger Maestri
(coordenador da Comissão de Ética) e
Rubens Belfort Neto (coordenador da
Comissão de Ensino).

Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Ocular

A Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica Ocular também realizou elei-
ções durante o XXV Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia e Suzana Mata-
yoshi foi eleita presidente da gestão
2009/11. Os outros integrantes da di-
retoria da entidade são: Ricardo Mor-
cherbacher (vice-presidente), Guilher-

me Herzog (secretário geral), Valênio
Perez França (1º secretário) e Patrícia
Akaishi (tesoureira).

Sociedade Brasileira de Laser
e Cirurgia em Oftalmologia

Maria Regina Catai Chalita foi eleita
presidente da Sociedade Brasileira de
Laser e Cirurgia em Oftalmologia
(Bloss) durante o XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia. A diretoria
da entidade para a gestão 2009/11
também é formada por Milton Seiyu
Yogi (vice-presidente) e Maurício Bar-
ros (tesoureiro). Os contatos com a
Bloss podem ser feitos a partir do site
http://www.bloss.com.br/

Sociedade Brasileira 
de Uveítes

A nova diretoria da Sociedade
Brasileira de Uveítes, eleita durante o
XXXV Congresso Brasileiro de Oftal-
mologia, é presidida por Moysés Edu-
ardo Zajdenweber e tem Wilton Fei-
tosa de Araujo como vice-presidente,
Áisa Haidar Lani como secretária e
Ana Maria Noriega Petrilli como te-
soureira. Os contatos com a entidade
podem ser feitos através do e-mail
moysesz@uol.com.br
ou então através do site
http://www.sbuveites.com.br/home/
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XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia

1. O novo presidente da Sociedade
Brasileira de Glaucoma, João
Antônio Prata Júnior e o presidente
da gestão que se encerrou, Carlos
Akira Omi

2. Integrantes da diretoria da
Sociedade Brasileira de Ecografia
em Oftalmologia com a nova
presidente (quarta da esquerda para
a direita)

3. Renato Luiz Gonzaga, presidente
da Sociedade Brasileira de
Oncologia em Oftlamologia

4. Suzana Matayoshi, foi eleita
presidente da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica Ocular

5. Maria Regina Catai Chalita foi
eleita presidente da Sociedade
Brasileira de Laser e Cirurgia em
Oftalmologia

6. Ana Maria Noriega Petrille
empossa o novo presidente Moysés
Eduardo Zajdenweber da Sociedade
Brasileira de Uveítes

7. Tânia Schaefer, reeleita para a
presidência da SOBLEC

8. Islaine Verçosa, presidente da
gestão 2007/2009 e Célia
Nakanami, a nova presidente da
SBOP

9. Galton Carvalho Vasconcelos foi
eleito presidente do Centro
Brasileiro de Estrabismo

Sociedade Brasileira de
Lentes de Contato, Córnea 

e Refratometria

Em 25 de agosto, durante o XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
ocorreu a Assembléia Geral Ordinária
da Sociedade Brasileira de Lentes de
Contato, Córnea e Refratometria -
SOBLEC para análise e aprovação do
Relatório de Atividades e Prestação
de Contas da Diretoria Executiva da
Gestão 2007/2009. Na ocasião, ocor-
reu a eleição da nova Diretoria Exe-
cutiva e dos integrantes do Conselho
Fiscal da SOBLEC e a chapa única pre-
sidida por Tânia Mara Cunha Schaefer
foi eleita. A diretoria da SOBLEC para
a gestão 2009/11 tem a seguinte com-
posição: Tânia Mara Cunha Schaeffer
(presidente), Paulo Ricardo de Oliveira
(vice-presidente), Regina Noma (1ª se-
cretária), Sandra Botelho (2ª secre-
tária), Cé   sar Lipener (1º tesoureiro) e
Ubirajara Moulin de Moraes (2º te-
soureiro). Já para o Conselho Fiscal da
entidade foram eleitos Luciane Bug-
mann Moreira, Ramon Coral Ghanem
e Frederico Valadares de Souza Pena,
que terão como suplente Nicomedes
Ferreira Filho. Para presidir o Instituto
SOBLEC de Educação foi eleito New-
ton Kara-José.

Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia Pediátrica

Célia Regina Nakanami, foi eleita
presidente da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia Pediátrica para o biênio
2009/2011 durante o congresso de
Belo Horizonte. A atual diretoria da
entidade também é formada por Gal-
ton Carvalho Vasconcelos (secretário
geral) e Regina Cele Silveira (tesou-
reira).

Centro Brasileiro 
de Estrabismo

Galton Carvalho Vasconcelos foi eleito
presidente do Centro Brasileiro de
Estrabismo durante o Simpósio do
CBE no XXXV Congresso Brasileiro de
Estrabismo. Para a gestão 2009/2011
da entidade também foram eleitos
Marcelo Grancisco Gaal Vadas (vice-
presidente), Beatriz Alves Simões
Corrêa (secretária geral), Celso Lopez
Fernandez (secretário administrativo)
e Maria de Lourdes Fleury F. C. Tom
Back (tesoureira).
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