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André Barbosa Castelo Branco, presidente da
Comissão Executiva
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O Congresso do CBO 2010 oferecerá uma programação científica de

qualidade, atingindo do básico ao mais avançado na Oftalmologia. É um

Congresso que tem uma preocupação de mostrar o que os Oftalmologistas

estão fazendo e poderão fazer em benefício da nossa população.

Soma-se a isto a magia e hospitalidade da Bahia e dos baianos que estão

de braços abertos e esperando com uma programação social característica

de nosso povo. 

Aguardamos a todos,

André Barbosa Castelo Branco

Presidente da Comissão Executiva
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Colegas

Esperamos todos em Salvador no final de setembro para participarem do maisimportante evento oftalmológico de 2010, o XIX Congresso Brasileiro de Prevençãoda Cegueira e Reabilitação Visual. 
O Congresso de Salvador reunirá a alta qualidade científica, a sempre presentepreocupação didática, a programação social mais apurada e terá como cenárioa mágica cidade de Salvador.
A Comissão Científica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem trabalhandohá vários meses para compor a programação mais adequada para atenderos interesses de todos os médicos oftalmologistas do Brasil, do aluno de cursode especialização ao pesquisador mais focado. Todos terão oportunidadede aprender, atualizar conhecimentos e debater com médicos que apresentamas mesmas preocupações e interesses. 

Mais uma vez, ficará demonstrada a verdade que as ferramentas que privilegiama velocidade na transmissão do conhecimento não conseguem substituiras atividades presenciais, embora lhes sejam complemento cada vez maisprivilegiado. Complemento, sempre, do complexo ato humano de aprendere ensinar, debater e compreender, que em Salvador acontecerá infinitas vezesabrangendo todos os pontos e aspectos da especialidade que exercemos.A Comissão Executiva do Congresso, por sua vez, que vem trabalhando há doisanos, conseguiu reunir todas as condições logísticas e operacionais para queo encontro tenha os melhores resultados. A disponibilização dos locais paraa realização das atividades e para a hospedagem dos congressistas,a compatibilização de horários e pessoas e a elaboração de impecávelprogramação social, entre outras tantas ações, garantirão a excelência do eventopara todos os que dele participarem.
E tudo isto acontecerá na primeira capital do Brasil, na artística, religiosa,multifacetada e multicultural Salvador que sempre tem novas maravilhas paramostrar, mesmo àquele que já a visitou outras vezes. Como disse no início da mensagem, esperamos todos em Salvador de 29de setembro a 02 de outubro. 

Paulo Augusto de Arruda Mello 
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
Presidente de Honra do XIX Congresso Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
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Congresso de Salvador

Dia Especial

1. Presidente: Eduardo Sone Soriano
2. Vice- Presidente: Armando Stéfano Crema

2

1

12

A oportunidade de atualizar num único dia os conheci-
mentos de cinco subespecialidades fundamentais da Oftal-
mologia: 
1) Catarata; 
2) Cirurgia Refrativa;
3) Córnea, Doenças Externas e Lentes de Contato; 
4) Glaucoma; 
5) Retina; 

Veja os temas que serão abordados em cada um dos Dias Especiais:

Módulo 1 - Avanços na 
Propedêutica

- Abertura
- Avanços na propedêutica com ima-
gens do segmento anterior
- Avaliação do potencial visual no pré-
operatório
- Análise qualitativa da visão: teste de
sensibilidade ao contraste, função de
espalhamento de ponto (PSF) e função
de transferência de modulação (MTF),
questionário de satisfação
- Aberrometria na cirurgia de catarata

- Aprimoramento na determinção do
poder corneano central e compri-
mento axial
- Biometria após cirurgia refrativa
- Mesa redonda

Módulo 2 - Avanços em
Facoemulsificação

- Facoemulsificação por microincisão
coaxial: quais são as novas tecnolo-
gias? o que muda na técnica?
- Avanços em modulação do US e
prevenção do Surge

O programa do Dia Especial de Catarata busca abordar os principais temas ligados à cirurgia
de catarata, tratando-os com enfoque nos avanços científicos e controvérsias. Isto pos-
sibilitará ao congressista, especialista em catarata ou não, uma grande oportunidade de
atualização/reciclagem. Além disso, os participantes da atividade poderão tirar dúvidas de
assuntos sobre os quais ainda não existe consenso, mas que estão presentes no cotidiano
da prática oftalmológica. 

Como pode ser visto a seguir, a grade de aulas será dividida em quatro módulos: 1) Avanços na
Propedêutica; 2) Avanços em Facoemulsificação; 3) Avanços em lentes intra-oculares e 4) Situações
Especiais. Uma importância muito grande será dada a discussão e troca de experiência, funda-
mentais na aplicação das novas tecnologias e controvérsias. Todo bloco será seguido de uma mesa
redonda com diversos especialistas brasileiros, onde a participação da platéia será estimulada.

Presidente: Eduardo Sone Soriano
Vice-presidente: Armando Stéfano Crema

Catarata

setembro
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- Como realizar as técnicas de fratura
e pré-fratura
- Faco sob pressão vítrea, misdirection
e hemorragia coroídea
- Recursos auxiliares: evidenciadores
capsulares e de vítreo, expansores
pupilares, anéis capsulares e íris arti-
ficiais
- Vitrectomia anterior e implante pri-
mário de LIO
- Mesa redonda

Módulo 3 - Avanços em LIOs

- Novidades, seleção dos pacientes e
dicas no uso de  LIOs bifocais
- LIOs tóricas: opções e dicas no posi-
cionamento
- Sutura escleral e iriana: opções téc-
nicas
- Análise e solução das insatisfações
com LIOs bifocais
- Soluções das descentrações de LIOs
- Soluções dos erros biométricos
- Mesa redonda

Módulo 4 - Situações
Especiais

- Abordagem em cristalinos subluxa-
dos
- Catarata e distrofia de Fuchs
- Catarata e DMRI
- Catarata e glaucoma: quando e como
abordar
- Endoftalmite X TASS: diagnóstico e
prevenção
- Explante do cristalino com fins refra-
tivos: análise de risco
- Mesa redonda

1. Presidente: Sérgio Kwitko
2. Vice- Presidente: Luciene Barbosa de Sousa

21
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Módulo clínico

- Quais exames de imagem devo usar em DEOC
- Atualização no tratamento de ceratite micótica
- Olho seco: novos protocolos de tratamento
- Tumores em Doenças Externas Oculares: novas opções de tratamento
- Atualização no tratamento de ceratite por Acanthamoeba
- Doenças de membranas mucosas - o que tem de novo no tratamento?

Módulo cirúrgico

- Crosslinking - vale a pena?
- Anel intra-corneano: quando indicar e como programar?
- Atualização em laser de Femtossegundo: vale a pena?
- Transplante endotelial: é a melhor opção?
- Ceratoprótese: indicações e resultados

O dia especial de Córnea terá como objetivo neste ano
discutir os principais avanços nas áreas clínicas e
cirúrgicas no segmento de córnea e doenças externas, de
maneira que tanto o especialista como o oftalmologista
geral aprofunde seus conhecimentos com o que existe

de mais moderno nestas áreas. 
Serão dois módulos: o de clínica e o de cirurgia. O programa terá
um formato bastante interativo, pois além das palestras de
especialistas renomados nesta área, teremos 25 minutos em
cada módulo para discussão e troca de experiências. 

Presidente: Sérgio Kwitko
Vice-presidente: Luciene Barbosa de Sousa

Córnea,
Doenças Externas eLentes de Contato
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A idéia do Dia Especial é mostrar tudo o que existe de mais novo em glaucoma. O
participante tem a vantagem de obter todas as informações de diagnóstico e tratamento
num único dia. É uma atividade de nível avançado, que contará com a participação de todos
os grandes nomes da glaucomatologia nacional. Além das aulas teremos mesas redondas
de temas específicos. Será uma oportunidade de obter as informações sobre a sub-
especialidade de forma clara, rápida e segura.

Presidente: Vital Paulino Costa
Vice-presidente: João Antônio Prata Junior

Congresso de Salvador
14

Módulo 1 – Diagnóstico do
Glaucoma

- Exames de imagem do disco óptico:
o HRT substitui a estereofotografia?
- Exames de imagem da CFN: Spectral
Domain OCT x Time Domain OCT x
GDx
- Perimetria Azul Amarelo x FDT: O que

é melhor para o diagnóstico precoce
- Perimetria Acromática: Dicas para
avaliar progressão
- Chegou a hora de substituir o
tonômetro de Goldmann?
- Curva tensional diária e testes de
stress: prós e contras
- Mesa Redonda

Módulo 2 – O futuro 
do glaucoma

- Perspectivas da genética no glauco-
ma
- Líquido cefalo-raquidiano e glauco-
ma
- Pressão de perfusão, fluxo sanguí-
neo e glaucoma
- Neuroproteção e neuroregeneração
- Monitorização 24hs da PIO
- Nanoteconologia e glaucoma
- Mesa Redonda

Módulo 3- Tratamento

- Quando tratar o hipertenso ocular?
- Disco óptico suspeito e PIO normal:
Como proceder?
- Trabeculopastia a laser: Quando e
como?
- Estilo de vida e glaucoma: Impacto
da alimentação e do condicionamento
físico sobre a PIO
- Iridotomia e iridoplastia a laser:
Quando indicar?
- Glaucoma de Pressão Normal
- Mesa Redonda

Módulo 4- Cirurgia

- 1ª Cirurgia: TREC ou EPNP?
- Importância do manejo pós-opera-
tório no sucesso da trabecu-lectomia:
Lise de suturas, needling, massagem,
etc.

Glaucoma

Lentes de Contato

Presidente: Marcelo Vicente de Andrade Sobrinho
Vice-presidente: Luciane Bugman Moreira

Abertura

- Exame oftalmológico prévio à
adaptação de Lentes de Contato
- Fisiologia corneana x LC
- Como adapto lentes hidrofílicas:da
escolha do material e desenho à
lente final
- Adaptação de lentes RGP: escolha
da curva-base /cálculo teórico
- Lentes de Contato no Ceratocone:
Quando e como adapto?

- Fatores associados a complicações
no uso de lentes de contato
- Mesa Redonda
- Perspectivas de trabalho com
Lentes de Contato no Brasil
- Disfunção lacrimal x Lentes de
Contato
- Opções para pacientes intolerantes
às lentes de contato rígidas gás
permeáveis
- Adaptação de lentes de contato em

Oftalmopediatria e sua importância. -
- Calculo das lentes para bebês
afácicos
- Lentes de Contato: Novidades em
materiais e desenhos
- A palavra da SOBLEC
- Mesa Redonda

1. Presidente: Marcelo V. de Andrade Sobrinho
2. Vice- Presidente: Luciane Bugman Moreira

21
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- Reoperação: Tubo ou TREC?
- Facotrabeculectomia ou cirurgia em
2 tempos?
- Procedimentos ciclodestrutivos: quando
e como?
- O futuro da cirurgia do glaucoma:
novos antimetabólitos, novas cirur-
gias
- Mesa Redonda

Esta será a terceira edição do Dia Especial de Retina que, felizmente, tem tido cada vez mais
adesão. 
O evento mostrará as inovações ocorridas nesta maravilhosa subespecialidade que é a
Retina, bem como haverá a demonstração de como utilizá-las. Palestrantes nacionais e
internacionais com vasta experiência na área participarão da atividade.
Entre os principais temas a serem abordados, está a DMRI, nas formas atrófica e

exsudativa. Os diagnósticos diferenciais e prognósticos de casos difíceis serão amplamente
discutidos. Os tratamentos atuais serão analisados de maneira crítica. Os novos tratamentos que
estão surgindo serão debatidos com base em critérios científicos. 
Na área das vasculopatias retinianas, serão analisadas as terapias atuais bem como a utilização dos
novos tratamentos para a retinopatia diabética e oclusões venosas. Discutiremos os antiangio-
gênicos, esteróides de ação prolongada e novos tipos de laser. 
Na área cirúrgica, serão abordados pontos fundamentais da evolução e consolidação de novas
tecnologias. Serão discutidas as complicações e suas soluções. Casos ilustrativos cuidadosamente
apresentados em um painel e discutidos por especialistas darão orientação das tendências práticas
na clínica diária. 
Além disso, novas tecnologias de imagem serão demonstradas e haverá a apresentação das
melhores técnicas consolidadas. Avanços na genética, distrofias retininianas, doenças inflamatórias,
retinopatia da prematuridade e trauma também serão discutidos.
Sua presença será fundamental para o sucesso do Dia Especial de Retina e Vítreo do Congresso de
Salvador. Ate lá !

Presidente: Michel Eid Farah 
Vice-presidente: Antônio Marcelo Barbante Casella 

Retina

1. Presidente: Vital Paulino Costa
2. Vice- Presidente: João Antônio Prata Junior

21

1. Presidente: Michel Eid Farah
2. Vice- Presidente: Antônio Marcelo Barbante Casella

21
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Presidente: Carlos
Heler Ribeiro Diniz 
Vice-presidente: Paulo
Schor 

Abertura

- Ablação topo-guiada
- A melhor correção das aberrações de
importância clínica
- Presbiopia e excimer laser
- Infecção em cirurgia corneana a la-
ser
- NeuroLasik
- Femtosegundo, microcerátomo ou
PRK?
- Mesa Redonda: Laseres
- Contraindicações de cirurgia corne-
ana a laser
- As melhores indicações dos anéis

intraestromais e sua popularização
com o laser de femtosegundo
- LIO pseudoacomodativa e acomo-
dativa: Resultados esperados, publi-
cados e desejados
- Nomogramas e complicações dos
aneis intracorneanos
- Complicações presentes, passadas e
o futuro das LIOs fácicas
- Refrativa pós extração de catarata:
As melhores técnicas e indicações
- Mesa Redonda: Implantes
- Qualidade de visão
- CXL associado a PRK: Resultados clí-
nicos e complicações
- Mudança de qualidade de vida após
anel intracorneano em pacientes com
ceratocone

- Fatores de risco para ectasia cornea-
na
- CXL associado a PRK: Indicações e
técnica
- Biomecânica da córnea com cerato-
cone
- Mesa Redonda: Ceratocone e CXL
- Implementação de novas tecnologias
por um cirurgião de refrativa
- Contraste como medida da visão
- OCT Visante em cirurgia refrativa
- Flaps finos: diagnóstico, vantagens e
desvantagens
- Que aparelhos diagnósticos vem por
ai?
- O futuro do diagnóstico do ceratoco-
ne 
- Mesa Redonda: Tecnologia

Cirurgia
Refrativa

1. Presidente:Carlos Heler Ribeiro Diniz
2. Vice- Presidente: Paulo Schor

21

Painéis

Oportunidades para a realização de
debates, apresentação de pontos de
vista diferentes sobre os assuntos e
condutas que ainda não estejam
cientificamente consolidadas, os
painéis programados pela Comissão
Científica do Congresso de Salvador
terão os seguintes temas:

• Administração - Montando uma Clí-
nica
• Banco de Olhos - Eficiência de um
Banco de Olhos
• Catarata I - O que Fazer e Não Fazer
em Cirurgia de Catarata
• Catarata II - Saindo de Complica-
ções em Catarata
• Cirurgia Refrativa I - Ectasias Corne-
anas

• Cirurgia Refrativa II - Cirurgias Intra-
oculares
• Córnea e Doenças Externas I -
Resolvendo Ceratites Infecciosas
• Córnea e Doenças Externas II - Con-
trovérsias Clínicas e Cirúrgicas em Su-
perfície Ocular
• Estrabismo - Reoperações
• Glaucoma - O que é Surpéfluo e o
que é Necessário?
• Lentes de Contato - Ceratocone
• Fraudes - Desmistificando os Resul-
tados Científicos
• Neuroftalmologia - Controvérsias
em Neuroftalmologia
• Oftalmopediatria - Detectando Do-
enças em Crianças
• Órbita - Doenças Inflamatórias
• Plástica Ocular - Pálpebra Estética e

Funcional
• Prevenção da Cegueira: Campanhas
• Refração I - Insatisfação com a Cor-
reção Óptica
• Refração II - Raciocínio da Pres-
crição em Crianças
• Retina I - Descolamento de Retina
• Retina II - Tratamento das Doenças
da Mácula
• Trauma - Controvérsias de Trauma
• Tumores - Tumores de Conjuntiva
• Uveítes - Casos Desafiadores do Dia
a Dia
• Visão Subnormal - Abordando o
paciente com baixa visão
• Respostas às Dúvidas Individuais
dos Congressistas
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Simpósios

Os simpósios são atividades nas quais
as palestras são ordenadas de ma-
neira didática, com a exposição geral
e abrangente sobre o tema abordado.
Tem especial interesse para o médico
oftalmologista em treinamento ou que
pretende atualizar-se sobre determi-
nado ponto da especialidade. Os sim-
pósios aprovados pela Comissão Ci-
entífica do Congresso de Salvador
foram:

• Catarata I - Consensos em Catarata
• Catarata II - Propedêutica e Novas
Tecnologias
• Catarata III - Situações e Casos Es-
peciais
• Cirurgias Combinadas
• Cirurgia Refrativa I - Consensos em
Cirurgia Refrativa
• Cirurgia Refrativa II - Além do Ex-
cimer Laser
• Córnea e Doenças Externas I - Con-
sensos em Córnea e Doenças Ex-
ternas
• Córnea e Doenças Externas II - Su-
perfície Ocular e Infecções

O congressista terá sua dúvida respondida pelos maiores especialistas brasileiros no tema.
Este é o objetivo da atividade que está sendo montada para se tornar um dos diferenciais do
Congresso de Salvador. De acordo com sua coordenadora, Núbia Cristina de Freitas Maia, essa
atividade será realizada no final do congresso e reunirá especialistas de cada área para
responder as dúvidas previamente coletadas entre os participantes do evento.
“Instalaremos um serviço de recepção de dúvidas no site do congresso na internet e temos
intenção de instalar também um posto de recepção no estande do CBO no congresso. As
perguntas recebidas serão catalogadas e respondidas pelos maiores especialistas de cada
área da Oftalmologia. Será uma novidade, pois a discussão terá basicamente o enfoque prático
da discussão de casos”, afirmou. Núbia Cristina de Freitas Maia assegura que todas as
perguntas remetidas serão respondidas. Caso não seja possível responder a todas as dúvidas
remetidas durante as duas horas de duração do encontro, as respostas que eventualmente não
puderem ser abordadas na ocasião serão remetidas via internet aos congressistas que as
formularam.

• Estrabismo - Consensos em Estra-
bismo
• Glaucoma I - Consensos em Glauco-
ma
• Glaucoma II - Interpretação da Tec-
nologia
• Glaucoma III - Terapêutica Clínica e
Cirúrgica
• Lentes de Contato I - Consensos em
Lentes de Contato
• Lentes de Contato II - Adaptação em
Todos os Casos
• Neuroftalmologia - O que você
precisa saber de Neuroftalmologia
• Oftalmologia Pediátrica - Pecula-
riedades do Paciente Infantil
• Oncologia Ocular - Preservando a
Visão e a Vida
• Órbita - Detectando Alterações Orbi-
tárias no Consultório
• Plástica Ocular e Vias Lacrimais I -
Consensos em Plástica Ocular e Vias
Lacrimais
• Plástica Ocular e Vias Lacrimais II -
Evitando Complicações
• Prevenção da Cegueira I - Otimi-
zando seu trabalho no consultório

privado com o atendimento na
comunidade
• Prevenção da Cegueira II - Como
tornar o SUS mais viável para a po-
pulação e oftalmologista
• Refratometria I - Consensos em
Refratometria
• Refratometria II - Solucionando
Casos Difíceis
• Retina e Vítreo I - Consensos em
Retina e Vítreo
• Retina e Vítreo II - Retinopatia
Diabética
• Retina e Vítreo III - Tratamento das
Doenças da Mácula
• Trauma Ocular - Condutas Fáceis
para Casos Difíceis
• Tecnologias Diagnósticas I - O que é
Novo e o que é Verdadeiro em
Segmento Anterior
• Tecnologias Diagnósticas II - O que
é Novo e o que é Verdadeiro em
Segmento Posterior
• Uveítes - Diminuindo o número de
cegos por Uveítes
• Visão Subnormal - Como Ajudar o
seu Paciente

Nosso compromisso é
responder a todas as
questões remetidas“

”

Núbia Cristina de Freitas Maia
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Cursos de Instrução

O Congresso de Salvador recebeu 72
propostas de Cursos de Instrução para
serem submetidas à Comissão Cien-
tífica, que dará a palavra final sobre a
realização dos 46 cursos que serão
inseridos na programação do evento.

Os Cursos de Instrução são atividades
didáticas propostas pela comunidade
oftalmológica para serem apresen-
tados nos congressos, em atividades
modulares de duas horas de duração.
Têm o objetivo de aproximar a progra-
mação do evento dos interesses de
grupos de oftalmologistas e serviços e
de abordar de forma criativa os avan-
ços ocorridos nos vários campos da

especialidade.

De acordo com Jonathan Clive Lake,
assessor da Comissão Científica para
Cursos de Instrução, cada proposta
será analisada por dois integrantes da
assessoria. A partir das notas médias
outorgadas pelos examinadores, será
elaborada a lista hierarquizada dos
cursos, levando em conta os critérios
de pertinência científica, interesse
despertado na comunidade oftalmoló-
gica por cursos de instrução seme-
lhantes ocorridos em congressos
anteriores, desenvolvimento didático
da aula proposta e número de vezes
que o tema será abordado na pro-

gramação geral do congresso.

Depois de concluída, a lista hierar-
quizada será apresentada à Comissão
Científica do Congresso, que dará a
palavra final sobre a realização dos
cursos de instrução. 

1. Jonathan Clive Lake

Simpósio CBO Jovem 

Os problemas e dilemas enfrentados pelo médico oftalmologista no início de sua
carreira, as formas possíveis de participação política e os canais para o
aprimoramento profissional permanente são alguns dos temas que serão
debatidos no Simpósio do CBO Jovem, que ocorrerá em 30 de setembro, das
8hs. às 12h30, no XIX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual.

Quem você gostaria que tocasse 
na Festa de Confraternização?

No site do CBO, os congressistas podem votar na atração que animará a Festa de Confraternização. Participe!
As opções existentes no site são: Grupo Eva, Jammil, Margareth Menezes e outras.
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