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primeiro número de 2010 da
revista Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia, também o

primeiro a sair sob a responsabilidade
do Editor-Chefe Wallace Chamon,
apresentou modificação completa da
capa da publicação. Encerrando uma
era de capas monotemáticas que se
repetiam a cada edição, que que
tinham como únicos elementos o sím-
bolo da revista em azul e os títulos
dos artigos da edição correspondente,
sobre fundo branco predominante, a
capa do volume 73 - número 01 traz
belíssima foto de detalhe de olho de
um indígena da etnia Yawalapiti, do
Alto Xingú, obtida com lente macro no
Posto Indígena Leonargo Villas Bôas,
no Parque Nacional do Xingú, durante
projeto desenvolvido pela Universi-
dade Federal de São Paulo - UNIFESP.

A nova apresentação gráfica da capa
da publicação recebeu inúmeras ma-
nifestações de aprovação. A partir
desta, as edições da revista terão
capas diferenciadas com fotos de alta
qualidade artística, estética e
expressão científica.

A mesma edição 73 - 01 marcou o
início do trabalho da nova equipe
editorial comandada por Wallace
Chamon. Os atuais Editores Asso-
ciados dos Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia são: 
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blicação nos últimos anos, Harley
Edison Amaral Bicas, que durante
anos contou com a colaboração dos
co-editores Cristina Muccioli, Mauro
Campos, Mauro Goldchmit e Paulo
Elias Corrêa Dantas.

A revista Arquivos Brasileiros de
Oftalmologia é a mais importante
revista oftalmológica da América
Latina, indexada nas principais bases
de dados internacionais para publi-
cações médico-científicas. É publica-
da ininteruptamente desde 1938, ini-
cialmente pela família Belfort Mattos
e, posteriormente, pelo Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia. É distribuída a
todos os associados do CBO e man-
tém edição integral no site
http://www.abonet.com.br

Além disso, o Conselho Editorial da
publicação, formado por mais de 40
médicos oftalmologistas de todo o
Brasil, passou a ter a colaboração de
Cristina Muccioli, José Paulo Cabral
Vasconcellos, Mauro Campos, Milton
Ruiz Alves, Paulo Elias Corrêa Dantas,
Silvana Artioli Schellini e Walter
Yukihiko Takahashi. Finalmente, o
Conselho Editorial Internacional, que
por sua vez é formado por 19
especialistas de vários centros de
pesquisa e ensino do exterior, passou
a contar em sua composição com
Zélia Maria da Silva Corrêa.

As mudanças estabelecidas no Con-
selho Editoral têm o propósito de
manter o alto padrão obtido pela pu-
blicação e agilizar o processo de
revisão e liberação dos artigos sem
que isto implique em qualquer redu-
ção da qualidade e do rigor científico.
Esse padrão foi consolidado pelo
editor que dirigiu os destinos da pu-
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Wallace Chamon

Envie sua foto para o Banco de Imagens
dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.

Ela poderá ser escolhida para a Capa 
de uma de nossas edições!

Basta ser relacionada ao olho e com 
boa apresentação estética.

Mais informações e envio de fotos* para 
o email: aboonline@cbo.com.br

* As fotos devem ser enviadas em alta resolução (300dpi) 
e acompanhada de texto com o nome do fotógrafo e nota
explicativa sobre o conteúdo da foto. 
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