
Venha ver o Congresso de Salvador
de 29 de setembro a 2 de outubro de 2010
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“A Programação Científica está sendo
preparada com grande cuidado para
contemplar todos os interesses dos
médicos oftalmologistas e para abran-
ger todos os aspectos da especiali-
dade. A comercialização dos espaços
da exposição comercial está concluída
em mais de 70%, um prazo recorde. A
programação social esta sendo objeto
de atenção especial para agradar to-
talmente aos congressistas e acom-
panhantes. O Centro de Convenções
da Bahia está passando por uma re-
forma completa e no congresso de
oftalmologia estará dotado com os
recursos tecnológicos de última ge-
ração para conforto e eficiência e,
para concluir, teremos como cenário a
linda e acolhedora cidade de Sal-
vador”.
Esta é a avaliação de André Barbosa
Castelo Branco, presidente da Comis-
são Executiva do XIX Congresso Bra-
sileiro de Prevenção da Cegueira e

Reabilitação Visual, que será reali-
zado de 29 de setembro a 02 de ou-
tubro de 2010 em Salvador (BA).
Em 15 de outubro, a Comissão Exe-
cutiva e a Diretoria do CBO promoveu
uma reunião com representantes das
principais empresas do segmento
oftálmico para a apresentação do
evento, quando foi iniciada a comer-
cialização dos espaços da exposição
comercial. A partir de então, a Co-
missão Científica e a Comissão de
Prevenção da Cegueira do CBO vêm
trabalhando, juntamente com a Co-
missão Executiva do congresso, na
elaboração da grade científica do
evento, que estará concluída no início
de fevereiro de 2010. Por outro lado, a
Comissão Social do congresso já es-
tabeleceu contatos para a organiza-
ção da programação de festas e e-
ventos que servirá de contraponto
para as atividades do congresso em
Salvador.

“
”

O Congresso do CBO de Salvador 
em 2010 está sendo planejado 
para ser um sucesso absoluto

O presidente do CBO na apresentação 
do congresso às empresas do setor

André Barbosa Castelo Branco, presidente da
Comissão Executiva
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A Simpósios

A Programação Científica do congresso
prevê a realização de 60 Simpósios de
Conteúdo (12 dos quais dedicados à
questões relacionadas com prevenção
da cegueira e reabilitação visual), com
duas horas de duração cada. No pla-
nejamento dos congressos do CBO, o
simpósio é a programação na qual o
objeto da apresentação é o conheci-
mento consolidado em todas as áreas
da Oftalmologia e os temas são abor-
dados com vários níveis de profundi-
dade e detalhamento, para atender aos
interesses de todos os congressistas.
Além destes, a programação também
estipula a realização dos simpósios das
Sociedades Filiadas ao CBO, num total
de 60 horas-aula que ficam sob a res-
ponsabilidade das respectivas entida-
des. Por fim, também existem os Sim-
pósios Especiais, que em Salvador se-
rão: Simpósio dos Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia (4 horas); Simpósio da
BRAVO - Brazilian Research Association
in Vision and Ophthalmology (2 horas);
Simpósio de Ortóptica (2 horas); CBO
Jovem (4 horas) e Banco de Olhos (4
horas).

Painéis

O conhecimento ainda controverso é
debatido nos painéis. No Congresso de
Salvador serão realizados 28 painéis so-
bre vários pontos da especialidade, ca-
da um com duas horas de duração. Dos
painéis planejados, sete terão o forma-
to de painel interativo, no qual os par-
ticipantes receberão controles remotos
para poderem responder a questões
levantadas durante as apresentações e
debates. 

Prioridade máxima: transmissão de conhecimentos

grande novidade da programa-
ção científica do XIX Congres-
so Brasileiro de Prevenção da

Cegueira e Reabilitação Visual é a cria-
ção do Dia Especial dedicado à Cirurgia
Refrativa. 
O Dia Especial é uma atividade que
ocupa todo o primeiro dia do congresso
e tem o objetivo de fazer um balanço
completo dos conhecimentos existentes
e dos principais avanços ocorridos em
grandes áreas da Oftalmologia. Foi cria-
do em 2008, no Congresso de Florianó-
polis e originalmente Catarata e Cirur-
gia Refrativa dividiam um único Dia Es-
pecial, com as discussões de uma sub-
especialidade acontecendo pela manhã
e as de outra na parte da tarde. 

“Percebemos que esta divisão preju-
dicava a apresentação e a discussão
dos temas ligados às duas subespe-
cialidades. Pesquisas que realizamos no
Congresso de Belo Horizonte mostraram
que parte considerável dos congres-
sistas preferiam a divisão para au-
mentar o tempo dedicado a cada ma-
téria”, explicou Wallace Chamon, as-
sessor especial da Comissão Científica
do CBO.
Assim, em Salvador, em 29 de setembro
haverá Dia Especial de Glaucoma; Ca-
tarata; Cirurgia Refrativa; Córnea e Len-
tes de Contato; e Retina, cada um dos
quais com oito horas de duração.

André Barbosa Castelo Branco na reunião 
de apresentação do evento

“ Teremos um congresso inesquecível 
e convidamos a todos 
os médicos oftalmologistas do Brasil 
a compartilharem conosco 
esta experiência...”
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Cursos

Continuando a experiência de sucesso
de Florianópolis e Belo Horizonte, parte
considerável do tempo do Congresso de
Salvador (92 horas) será dedicado aos
Cursos de Instrução, atividades de en-
sino bastante focadas, propostas por
médicos oftalmologistas inscritos no e-
vento e submetidas à aprovação da Co-
missão Científica. Além dos Cursos de
Instrução, a programação abriu espaço
para a realização de três cursos práti-
cos, num total de 12 horas, que serão
disponibilizados para empresas interes-
sadas em desenvolverem atividades di-
dáticas relacionadas a seus produtos e/
ou serviços.

Temas Livres

Também aprimorando a experiência dos
últimos eventos promovidos pelo CBO,
os temas livres serão divididos em duas
categorias, de acordo com a forma de
apresentação. Os que forem conside-
rados de melhor qualidade, em número
limitado, terão apresentação oral inse-
rida nos simpósios nos quais serão tra-
tados temas correlatos. A maioria, será
apresentada na forma de pôster, em lo-
cal nobre na área de exposição, com
avaliação feita por pelo menos três pro-
fessores em horários diferentes e com a
obrigação do primeiro autor estar em
determinados horários junto ao seu tra-
balho para explicações e debates.
“Ao todo, teremos mais de 400 horas
dedicadas à transmissão do conheci-
mento, o que fará do Congresso de Sal-
vador um evento à altura das melhores
tradições dos eventos da Oftalmologia
brasileira. A programação científica ter-
minará às 13h00 do sábado 02 de ou-
tubro, mas mesmo assim manterá a
mesma consistência científica e peda-
gógica que caracteriza os nossos con-
gressos”, afirmou Wallace Chamon.

Presidente do Congresso:
Paulo Augusto de Arruda Mello 
(Presidente do CBO)

Presidente da Comissão Executiva:
André Barbosa Castelo Branco 

Vice-presidentes:
José Eutrópio Vaz, Regina Helena Rathsam
Pinheiro, Alexandre Hasler Príncipe de
Oliveira e Eduardo Ferrari Marback

Secretário Geral: Bruno Castelo Branco 

1º Secretário: Paulo Afonso dos Santos 

2º Secretário: Marcos Valle 

Tesoureira: Cláudia Galvão 

1ª Tesoureira: Fabíola Mansur 

2º Tesoureiro: Rafael Andrade

Para o presidente da Comissão Executiva do XIX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira, André Barbosa Castelo Branco, o evento
apresentará ainda um outro diferencial: seu site, que estará na internet no
início de janeiro de 2010 e que permitirá ampla interatividade com os
oftalmologistas, inclusive com a inclusão de ferramentas especiais que
permitirão que o congressista planeje detalhadamente sua participação em
todo o evento, com datas e horários das atividades das quais pretende
participar.
“Teremos um congresso inesquecível e convidamos a todos os médicos
oftalmologistas do Brasil a compartilharem conosco esta experiência na
qual a transmissão dos conhecimentos mais avançados de nossa
especialidade estará unida ao congraçamento entre colegas de várias
gerações e ao turismo na Bahia, a boa terra cantada em prosa e verso por
tantos poetas e que tem muito a mostrar a todos os brasileiros. Esperamos
todos lá”, concluiu.

Convite

Comissão Executiva do XIX Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual
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