
“ Esperamos todos
em Salvador 
e tenho certeza 
que todos os que
participarem 
do congresso
aprenderão muito,
conseguirão novas
ferramentas para 
o cotidiano de seus
consultórios e
clínicas e viverão
momentos 
inesquecíveis.”

Congresso de Salvador

Por que participar do Congresso de Salvador?
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André Barbosa Castelo Branco
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cupação de todos os envolvidos na
preparação do evento é com a parte
científica. Para ele, os congressos pro-
movidos pelo CBO têm na programa-
ção científica seu ponto alto e os or-
ganizadores de cada congresso sen-
tem o grande desafio que é superar o
que foi feito e apresentar nos dias do
evento todo o progresso da especia-
lidade, todo o conhecimento consoli-
dado dentro das várias subespecia-
lidades e todas as perspectivas que se
abrem em futuro próximo.
“Tudo indica que conseguimos vencer
o desafio. Devido à atuação da Comis-
são Científica do CBO, conseguimos
elaborar um programa que é o estado
de arte. Ao mesmo tempo,

conseguimos co-
locá-lo no site do congresso com gran-
de antecedência, dando a todos a
oportunidade de elaborarem seu pró-
prio congresso, de acordo com seus
interesses e necessidades. Devemos
também destacar a parte de preven-
ção da cegueira e as ações sociais da
Oftalmologia brasileira, que serão ex-
postas, analisadas, estudadas e deba-
tidas com grande rigor. Será outro di-
ferencial do Congresso de Salvador”,
declara.
Castelo Branco enfatiza que a agência
oficial do congresso obteve condições
extremamente vantajosas para a via-

gem e a hospedagem dos congres-
sistas das outras partes do Brasil e
que a estrutura de transportes dos
hotéis para o local do evento será
exemplar. 
Afirma que a programação social
também está sendo objeto de
preocupação dos organizadores
do evento e que já está prati-
camente concluída. Na quarta-
feira, depois do Dia Especial, ha-
verá a solenidade de abertura,
encerrada com show de música
baiana acústica e de uma can-
tora baiana, no próprio centro
de convenções. No dia se-
guinte, as atividades serão
encerradas com show de for-

ró, também no centro de conven-
ções. Na sexta-feira, a grande festa
do evento, com a banda vencedora da
votação feita através do site e com
comidas típicas da culinária baiana. 

“Esperamos todos em Salvador e te-
nho certeza que todos os que partici-
parem do congresso aprenderão mui-
to, conseguirão novas ferramentas
para o cotidiano de seus consultórios
e clínicas e viverão momentos ines-
quecíveis”, concluiu André Barbosa
Castelo Branco, presidente da Comis-
são Executiva do XIX Congresso Bra-
sileiro de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual.

E m primeiro lugar pela progra-
mação científica que será da
mais alta qualidade e total-

mente abrangente. Todos os médicos
oftalmologistas vão se atualizar e
aprender, desde os que estão inician-
do sua formação até aqueles pesqui-
sadores que têm interesses mais fo-
cados em determinados pontos da es-
pecialidade. Em segundo lugar por
que vão encontrar um povo muito re-
ceptivo, uma programação social de
qualidade que dará oportunidade para
que todos possam se confraternizar,
podendo escolher várias opções de la-
zer para antes, durante e depois do
evento. Em terceiro lugar por que vai
ser na Bahia, no lugar mágico onde o
Brasil foi descoberto e onde a
Medicina Brasileira começou. E,
principalmente, por que vai ser
um congresso que vem sendo
preparado com carinho pelos
médicos oftalmologistas da
Bahia há dois anos para ser
um evento absolutamente
inesquecível para todos os
que dele participarem. ”

Esta é a avaliação de
André Barbosa Castelo
Branco, presidente da
Comissão Executiva do
Congresso de Salvador.
Há mais de três meses do início
do congresso, Castelo Branco já apon-
ta para os números que demonstram o
sucesso do evento. No início de junho,
já existia número record de médicos
oftalmologistas inscritos e 64 empre-
sas já haviam assinado contratos de
adesão à exposição comercial. 
“Cálculos conservadores indicam que
vamos ter mais de cinco mil inscritos
e que a exposição comercial vai ter
mais de 2.500 metros quadrados”,
afirma.
Entretanto, o presidente da Comissão
Executiva faz questão de ressaltar que
estes números superlativos não po-
dem esconder que a principal preo-

André Barbosa Castelo Branco
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entre aspas, de renascimento ou res-
surgimento dos anéis intraestromais.
Esta tecnologia foi marginalizada,
mas com o surgimento do Femtosecond
as perspectivas se abriram e o im-
plante voltou a ser uma opção tera-
pêutica digna de atenção. Os exem-
plos vão se multiplicar até o infinito.
Para resumir, tudo que tiver relação
com Oftalmologia vai ter destaque no
Congresso de Salvador”, declara Bru-
no Fontes.
O jovem, entretanto analisa um outro
aspecto que, na sua opinião, deve ser
pesado na decisão de participar do
evento: a possibilidade de estabelecer
redes de contato com médicos oftal-
mologistas de todo o Brasil que te-
nham interesses semelhantes e a pos-
sibilidade de obter orientações dos
expoentes de cada área da especia-
lidade sobre os problemas do dia-a-
dia ou mesmo sobre direcionamento
de carreiras.
“Alguns falam que os congressos de
oftalmologia estão com os dias con-
tados por causa do avanço da comu-
nicação via computadores. É um erro.
Nada substitui o contato pessoal, a
possibilidade de discutir cara a cara
os últimos avanços que vimos na tela,
de obter o conhecimento daquele que
pesquisou e de encontrar pessoas de
diferentes lugares que estão na mes-
ma situação. Os bons congressos vão
continuar a ter sucesso cada vez
maior e o Congresso de Salvador será
um ótimo congresso”, concluiu Bruno
Machado Fontes.

Programação científica? 

Bruno Machado Fontes, um dos in-
tegrantes da Comissão Científica do
Congresso de Salvador responde ime-
diatamente: excelente.
Afirma que a Comissão Científica do
CBO é formada por médicos oftalmo-
logistas com grande experiência em
congressos no Brasil e no exterior e
detentores de grande conhecimento
em suas respectivas áreas, sempre
preocupados em acompanhar os avan-
ços da Oftalmologia e os debates
científicos que proporcionam o pro-
gresso da especialidade. Também res-
saltou a participação de palestrantes
internacionais como complemento de
uma programação rica e abrangente.

Pontos quentes 
da programação? 

Desta vez a resposta demora um
pouco mais.
“Na catarata haverá a discussão so-
bre novos equipamentos, novos apa-
relhos de facoemulsificação e sobre a
utilização do laser Femtosecond tam-
bém nesta cirurgia e as novas lentes
intraoculares. Na cirurgia refrativa va-
mos debater equipamentos a laser
fazendo ablações cada vez mais per-
sonalizadas, mais versáteis, além de
novas tecnologias de planejamento
pré-operatório. Em retina: muita tecno-
logia nova, tecnologia para a visua-
lização de detalhes anatômicos que
influenciam na indicação de tratamen-
to, além de medicamentos novos, mo-
léculas novas que são utilizadas em
diversas doenças, especialmente na
DMRI, doenças vasculares. A tecno-
logia do OCT tem evoluído para

resoluções cada vez maiores, ao
ponto que alguns aparelhos
atuais terem tecnologia es-
pectral, cujo resultado parece
o corte histológico. Em glau-
coma teremos o estudo rigo-
roso das medicações e dos
exames complementares, fun-
damentais nesta subespe-
cialidade. Em córnea, creio
que haverá grande interes-
se nas exposições sobre
os diversos tipos de trans-
plante lamelar e sobre o
que podemos chamar,

Bruno Machado Fontes

Congresso de Salvador
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Newton Kara-José*

CCoonnggrreessssoo  

ddee  SSaallvvaadd
oorr??

EEuu  vvoouu!!

O Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual,
que se repete a cada dois anos e está
na sua edição de número XIX, repre-
senta uma realização única na Oftal-
mologia mundial. 
Em saúde pública, muitas são as ini-
ciativas que surgem, contribuem e, in-
felizmente, não têm continuidade. Mas
estas podem deixar legados que, se
aproveitados, transformam-se em re-
ferência para novas ações que podem
se tornar permanentes e cada vez
mais eficientes. Alguns idealistas, em
1974, lançaram a pedra fundamental
desse empreendimento que se soli-
dificou e estimula e recompensa as
iniciativas de saúde coletiva no Brasil.
Os congressos brasileiros de preven-
ção da cegueira e reabilitação visual
focam diferentes áreas da Oftalmo-
logia mas, de maneira enfática, mos-
tram os problemas que afligem parti-
cularmente as populações mais ca-
rentes e com menores condições de
acesso à prevenção e ao tratamento.
Não fosse a capacidade aglutinadora
desses congressos, ações que os pre-
cederam, como o Plano de Oftalmo-
logia Sanitária Escolar do Estado de
São Paulo (POSE - 1970), não teriam
sido aprimoradas. Além disso, outras,
que ocorreram estimuladas por seus
resultados, como, Zona Livre de Ca-
tarata, Projeto Olho no Olho, Preven-

recursos públicos. O grande projeto
nacional Olho no Olho foi interrom-
pido e o que ocorre agora são projetos
isolados. Hoje convivemos com a
ocorrência eventual de projetos de
visão para os escolares, de prevenção
de cegueira por glaucoma e de retino-
patia diabética e distribuição gratuita
de óculos. 
Para manter conquistas, para recon-
quistar posições perdidas e para am-
pliar o atendimento é necessário que
os oftalmologistas brasileiros conti-
nuem a dar provas de seu compromis-
so com a saúde ocular e mostrem as
necessidades não contempladas, a
importância social das perdas visuais
evitáveis e sua disponibilidade de
resolver os problemas no seu aspecto
médico.
O Médico Oftalmologista tem a obri-
gação de ser o defensor dos inte-
resses sociais em saúde ocular, que
representa também a luta por melhor
mercado de trabalho.
A presença do colega no XIX Congres-
so Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual será um
estímulo para a continuidade dessas
ações.

*Newton Kara-José 
Presidente da Comissão de Prevenção da
Cegueira do CBO

ção de Cegueira por Glaucoma e
Retinopatia Diabética, não teriam
condições de continuidade.
Além do beneficio que essas em-
preitadas tem levado a todos os di-
retamente envolvidos, elas promove-
ram, ainda, uma mudança na conduta
dos gestores de saúde publica, que
passaram a considerar as necessida-
des oftalmológicas de nossa popula-
ção.
Os debates que ocorrem nos congres-
sos de prevenção da cegueira e rea-
bilitação visual estimulam incontáveis
pesquisas que se realizam continua-
mente em nosso País. Seus resultados
têm mostrado, com rigor científico, o
que se faz, como se faz e o que de-
veria ser feito em prol da visão de
nossos compatriotas. Os resultados
desses estudos levaram a um aumen-
to substancial do número de cirurgias
de catarata, embora ainda insufici-
ente para as necessidades brasileiras. 
Sabe-se que saúde pública é um pro-
blema fundamentalmente ligado a fi-
nanciamento. Recentes pesquisas so-
bre exequibilidade de facoemulsi-
ficação financiada pelo sistema pú-
blico mostram que, mesmo em hos-
pitais escolas, a cirurgia se tornou
deficitária e o número de cirurgias de
catarata diminuiu nos últimos anos. O
SUS reluta em atualizar suas tabelas
de ressarcimento por serviços pres-
tados. 
Os recursos econômicos para saúde
são parcos em todos os países do
mundo e a disputa por eles é perma-
nente. O CBO e a Oftalmologia bra-
sileira obtiveram importantes conquis-
tas com a implementação de grandes
projetos de saúde ocular, porém mui-
tos deles foram truncados como re-
sultado dessa mesma disputa por
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Experiência consolidada com grande êxito, os Cursos de Instrução já se
tornaram uma das características mais marcantes dos congressos promovidos
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. São cursos propostos pela
comunidade oftalmológica e aprovados pela Comissão Científica do CBO. 

A Comissão de Cursos de Instrução do XIX Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual, coordenada por Jonathan Clive Like,
apresentou as sugestões mais pertinentes à Comissão Científica do CBO para
avaliação e aprovação. Desta forma, as informações sobre os cursos já estão à
disposição dos médicos oftalmologistas, que podem escolher para assistir
àqueles que mais atendem seus interesses. 

Os Cursos de Instrução aprovados para realização no Congresso de Salvador
foram os seguintes: 

CCaattaarraattaa

Curso prático de
facoemulsificação

Nível básico, dirigido a oftalmologis-
tas generalistas

Curso em que serão discutidos os as-
pectos físicos e fluídicos dos apa-
relhos de facoemulsificação: poder,
aspiração, infusão, vácuo e surge,
bem como sua infuência na cirurgia.
Ao final do curso, os participantes es-
tarão aptos a programar adequa-
damente os parâmetros básicos do
facoemulsificador e avaliar seu efeito
durante a cirurgia.

Instrutores: Newton Kara-José Ju-
nior, Marco Aurélio Marcondes, Pau-
la Mourad e Rogério Penin

LIOs Premium: exergando além

Nível avançado, dirigido aos médicos
que atuam na subespecialidade

Na conclusão deste curso, o parti-
cipante poderá conhecer as variáveis
no paradigma da indicação e implan-
tação de LIOs premium, que oferecem
combinações complexas que modifi-
caram a relação médico-paciente nos
casos de afecções do cristalino. A es-
colha de uma LIO adequada implica
conhecimento do estilo de vida do pa-
ciente e das suas expectativas.

Instrutores: Celso Boianovsky, Edu-
ardo Sone Soriano, Ernani Garcia,
Jonathan Lake e Mário Carvalho

Endoftalmite pós-operatória:
tudo o que eu preciso saber

Nível básico, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

O curso tem o objetivo de dar ao par-
ticipante o conhecimento teórico so-
bre os aspectos epidemiológicos, dia-
gnósticos e terapêuticos em endo-

ftalmite pós-operatória, com emba-
samento especial nos dados dispo-
níveis na literatura.

Instrutores: Ana Luísa Höfling-Lima,
Angelino Julio Cariello, Eduardo Bü-
chelle Rodrigues, Gustavo Barreto de
Melo, José Augusto Cardillo, Márga-
ra Zanotele de Almeida H. Johanson e
Nilva Simeren Bueno Moraes

Os casos de catarata mais
difíceis do ano. Vai encarar?

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

Oito cirurgiões experientes apresenta-
rão suas 3 cirurgias mais desafiadoras
do ano. Haverá tempo para discussão
com os outros panelistas e com a pla-
téia, dotando o participante de fer-
ramentas teóricas para enfrentar ca-
sos difíceis

Instrutores: Fábio Henrique Cacho
Casanova, Carlos Eduardo Souza,
Eduardo Soriano, Gustavo Malavazzi,
Jonathan Lake, Maurício Barrose
Walton Nosé

Congresso de Salvador
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CCiirruurrggiiaa

RReeffrraattiivvaa

Implante de anel 
intracorneano de A a Z

Nível avançado, dirigido a médicos
com experiência na subespecialidade

O curso visa aprimorar o conhecimen-
to sobre anel intracorneano como ar-
senal de tratamento do ceratocone,
desde sua indicação, nomograma, té-
cnicas cirúrgicas - da manual ao laser
de femtosegundo, associação do cross-
link, complicações, resultados até ava-
liação de satisfação.

Instrutores: Cláudia Maria Frances-
coni, Adimara Renesto, Danielle Mi-
randa, Juliane Paranhos, Marta Sar-
tori, Nicolas Pereira e Rosana Simo-
celli

Aplicação prática do crosslink
corneano

Nível intermediário, dirigido a médi-
cos com experiência na subespecia-
lidade

O curso tem o objetivo de fazer um
sumário e organizar o conhecimento
acerca das indicações, técnicas e
complicações do CXL.

Instrutores: Paulo Schor, Denise de
Freitas e Wallace Chamon

CCóórrnneeaa

Laboratório em oftalmologia

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

Neste Curso serão fornecidos subs-
tratos clínico-laboratoriais fundamen-
tais para o aprendizado das técnicas
rotineiras de laboratório e sua inter-
pretação na prática médica.

Instrutores: Cristina Garrido, Ana
Luísa Höfling-Lima, Cristina Garrido,
Maria Cecília Zorat Yu, Marinho Jorge
Scarpi e Rafael Oechsler

Meu caso mais interessante 
de córnea em 2010

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

Neste curso haverá a apresentação do
caso mais interessante de córnea, do-
enças externas, refrativa e lente de
contato enfrentados em 2010 por
especialistas. O caso será discutido
pelo painel de especialistas

Instrutores: Élcio Hideo Sato, Deni-
se Freitas, Edson Mori, Flávio Rocha,
Marco Antônio G. Tanure, Milton Ruiz
Alves, Norma Allemann, Paulo Elias
Corrêa Dantas e Ruth Miyuki Santo

Atualização em alergia ocular

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

O curso visa dar ao participante a
aptidão para diagnosticar correta-
mente o quadro de alergia ocular e
orientar adequadamente o tratamento
inicial e sua manutenção.

Instrutores: Maria Cristina Nishi-
waki Dantas, Andréa Santucci
França, Denise de Freitas, Denise For-
nazari de Oliveira, Diane Ruschel, Éri-
ka Alessandra Galembeck Silvino
Rodrigues, Myrna Serapião dos San-
tos e Ruth Miyuki Santo

Curso de instrução em
transplante de córnea

Nível intermediário, dirigido a médi-
cos com experiência na subespecia-
lidade

O curso abordará temas básicos e
avançados sobre os diversos tipos de
transplantes de córnea.

Instrutores: Diane Ruschel Mari-
nho, Alexandre Marcon, Francisco
Bocaccio, Roberto Freda, Samuel
Rymer e Sérgio Kwitko
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CCóórrnneeaa

Ceratite bacteriana 
passo a passo

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O objetivo do curso é dotar o parti-
cipante a reconhecer os principais
achados clínicos das ceratites bacte-
rianas, planejar seu tratamento, ava-
liar a necessidade de mudanças nas
estratégias terapêuticas e saber as
pecualirades do transplante de
córnea nestes casos.

Instrutores: Sérgio Felberg, Carolina
D. Cardoso Tonhá, Clarissa Machado
Odloak, Débora Schneider Felberg,
Diego H. Ruiz, Érika Silvino Rodrigues,
Maria Cristina Nishiwaki-Dantas,
Pau-lo Elias Corrêa Dantas e Rafael
Melo Franco

Tudo que eu gostaria 
(e preciso) saber em ceratites

infecciosas para usar 
no consultório

Nível avançado, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

O curso permitirá o reconhecimento,
diagnóstico e tratamento da maioria
das infecções moderadas da córnea

Instrutores: Denise de Freitas, Ana
Luisa Hofling-Lima, Consuelo Bueno
Diniz Adan, Élcio Hideo Sato, Luciene
Barbosa de Sousa, Luiz Antônio Vieira
e Rubens Belfort Junior

EEppiiddeemmiioollooggiiaa

Redação de artigo científico

Nível básico, dirigido a todos os mé-
dicos oftalmologistas

O curso pretende explorar os princi-
pais aspectos da redação de artigo
científico. Na conclusão deste curso,
o participante será capaz de compre-
ender os principais conceitos relacio-
nados à confecção de artigo científico.

Instrutores: Luiz Alberto Soares de
Melo Júnior, Flávio Eduardo Hirai e
Tiago dos Santos Prata

Visão 2020: a participação 
do oftalmologista 

na eliminação do tracoma
como causa de cegueira

Nível básico, dirigido a administradores
de instituições de assistência médica

Serão abordadas as proposições da
ação mundial Visão 2020 e as metas de
eliminação do tracoma como causa de
cegueira. Serão abordados ainda os in-
dicadores de eliminação e controle da
endemia, metodologia para implanta-
ção do plano de eliminação, atualização
em diagnóstico clínico e laboratorial,
ações de vigilância epidemiológica e
revisão de técnicas cirúrgicas para cor-
reção palpebral das triquíases tracoma-
tosas

Instrutores: Maria de Fátima Costa
Lopes, Antônio Augusto Velasco e
Cruz, Karen Brock Ramalho, Lígia Abreu
Cali-garis, Marinho Scarpi, Norma
Helen Medina, Ricardo Morschbacher e
Roberta Ventura Urbano

Atualidades no tratamento 
do Pterígio

Nível avançado, dirigido a todos os
oftalmologistas

Na conclusão deste curso, o partici-
pante poderá tomar decisões diagnós-
ticas e terapêuticas atuais e funda-
mentadas na literatura especializada.

Instrutores: Filipe Guidotti Cardoso,
Alexandre Seminotti Marcon, Ricardo
Morschbacher, Terla Nunes Castro e
Tiana Burmann

Banco de Olhos: estrutura
clássica com situações

inusitadas

Nível básico, dirigido a médicos com
experiência na subespecialidade

O curso tem como objetivo oferecer
conhecimentos básicos e essenciais a
quem pretende se iniciar em Bancos
de Olhos no Brasil. Serão abordados
temas como a legislação, estrutura fí-
sica, recursos humanos e os proces-
sos como captação, preservação, ava-
liação de tecidos, até quando da libe-
ração e transporte dos mesmos. Tam-
bém apresentará casos de interesse
para troca de experiências entre di-
ferentes serviços.

Instrutores: Consuelo Bueno Diniz
Adán, Ana Maria Garcia, Élcio Sato e
Luciene Sousa

Congresso de Salvador
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EEssttrraabbiissmm
oo

Tratando a ambliopia

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

O curso objetiva revisar as modalida-
des de tratamento da ambliopia, des-
tacando-se o uso apropriado da oclu-
são, da atropina, da levodopa e apre-
sentar os novos estudos. Será dada
ênfase à refração, ao tipo de amblio-
pia e a outras questões de relevância
no sucesso do tratamento.

Instrutores: Galton Carvalho Vascon-
celos, Edson Procianoy e Henderson
C. Almeida

GGllaauuccoommaa

Decisões clínicas na
terapêutica do glaucoma

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

Abordará questões atuais no tratamen-
to clínico do glaucoma e os fatores a se-
rem considerados na decisão de tratar
o hipertenso ocular, qual a droga de
escolha, fidelidade ao tratamento e a
avaliação do sucesso terapêutico em
longo prazo. Exemplos práticos e flu-
xogramas serão apresentados.

Instrutores: Niro Kasahara, Adriana
Chaves, Carmo Mandia Júnior, Cris-
tiano Caixeta-Umbelino, Diego Tebal-
di, Geraldo Vicente de Almeida, Mau-
rício Paolera, Pablo Silva e Ralph
Cohen

Cirurgias antiglaucomatosas -
UNIFESP/EPM - aprimorando 
a técnica e obtendo melhores

resultados

Nível avançado, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

Este curso tem o objetivo de aprimorar
seus participantes em cirurgias anti-
glaucomatosas, através do detalha-
mento da técnica cirúrgica e de dire-
trizes para a condução de compli-
cações

Instrutores: Ivan Maynart Tavares,
Carlos Akira Omi, João Antônio Prata
Júnior, Luiz Alberto S. Melo Júnior e
Paulo Augusto de Arruda Mello

Como abordar cirurgicamente 
a presença concomitante 
de catarata e glaucoma 

nos dias atuais?

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso pretende dotar o médico
oftalmologista com as noções mais
atuais para o tratamento conjunto da
catarata e do glaucoma: quando indi-
car a cirurgia combinada, a utilização
de lentes intraoculares asféricas, tó-
ricas e multifocais são alguns dos te-
mas a serem abordados. Uma sessão
de vídeos instrutivos de cirurgia com-
binada, seguida de discussão encerra
o programa.

Instrutores: Ricardo Augusto Pale-
tta Guedes, Carlos Akira Omi, Emilio
Rintaro Suzuki, Marcelo Jordão Lopes
Silva e Vanessa Maria Paletta Guedes

Campo visual em cinco passos -
curso teórico e prático 

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso apresentará os cinco passos
para a interpretação de um exame de
campo visual de um paciente com
glaucoma. Terá também módulo práti-
co, com classificação de exames do
dia a dia do consultório.

Instrutores: Sérgio Henrique Tei-
xeira, Augusto Paranhos Júnior,
Christiane Rolim de Moura, Luiz Al-
berto Soares de Melo Júnior e Tiago
Prata

Para mais
informações 

e inscrição acesse
o site do Congresso

de Salvador:

www.cbo2010.com.br
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Glaucoma de ângulo fechado

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

Este curso dará ênfase à identificação
do paciente de risco, à fisiopatologia,
ao diagnóstico e ao tratamento do
glaucoma de ângulo fechado, tanto
em sua evolução aguda como na crô-
nica. Para tanto, serão abordados os
fatores de risco e os principais as-
pectos fisiopatológicos, diagnósticos
e terapêuticos, incluindo particulari-
dades do exame gonioscópico e do
tratamento a laser.

Instrutores: Geraldo Magela Vieira,
Lisandro Sakata, Paulo Augusto de
Arruda Mello e Sérgio Meirelles

Glaucoma infantil

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

O curso tem o objetivo de facilitar o
acesso dos oftalmologistas a melho-
res informações de diagnose, terapêu-
tica clínica, cirúrgica e inovações para
o glaucoma infantil

Instrutores: Regina Cele Silveira,
Caroline Yoshie Tamura, Gustavo Hen-
rique Salomão, Heloísa Abil Huss,
Kasseu Henrique Vasconcelos, Laris-
sa Pedroso, Núbia Vanessa Lima de
Faria e Simone Finzi

LLeennttee  ddee

CCoonnttaattoo

Avanços em lente de contato:
lentes especiais e de alto custo

Nível avançado, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

O curso pretende atualizar os oftalmo-
logistas quanto aos avanços de lentes
especiais, principalmente em suas prá-
ticas. Atualmente existem várias opções
de lentes especiais, tanto para presbio-
pia, astigmatismo, quanto para cerato-
cone. Lentes que exigem manejos mais
difíceis para os oftalmologistas. Com os
avanços tecnológicos temos lentes mul-
tifocais que fornecem visão longe in-
termediário e perto; lente de silicone
hidrogel com astigmatismos altos; e avan-
ços também na área do ceratocone, len-
tes multicurva, promovendo maior con-
forto e melhor adaptação, evitando as-
sim indicações precoces de tranplantes
de córnea e anel intra-estromal

Instrutores: Adamo Lui Netto, Chow
Wang Ming Shato, Elisabeth Brandão
Murer, Giovana Arlene Fioravanti Lui,
Milton Ruiz Alves, Nilo Holzchuch,
Regina Noma e Ulysses Tachibana

Glaucomas secundários

Nível avançado, dirigido a todos os
médicos oftalmologistas

Durante o curso serão apresesntados
aspectos clínicos e terapêuticos rele-
vantes dos glaucomas secundários
mais frequentes na prática diária, en-
fatizando a importância da biomicros-
copia e da gonioscopia para o diagnós-
tico dessas afecções.

Instrutores: Ralph Cohen, Adriana Cha-
ves Oliviera, Carmo Mandia Júnior,
Cristiano Caixeta Umbelino, Geraldo
Vicente de Almeida, Maurício Della
Paolera e Niro Kasahara

Curso Básico de Campo Visual
para Oftalmologistas

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso apresentará noções básicas
do exame, de sua interpretação e do
acompanhamento perimétrico. No fi-
nal, o oftalmologista deverá ser capaz
de solicitar, de realizar e de inter-
pretar corretamente o exame perimé-
trico, ponderando sobre as possíveis
variações dos resultados presentes na
folha de impressão.

Instrutores: Rui Barroso Schimiti,
José Paulo Cabral Vasconcellos, Mar-
celo Jordão Lopes Silva, Rodrigo Re-
zende Gomes Avelino e Vital Paulino
Costa

Gonioscopia: o que, por que,
como e para que?

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso tem o objetivo de capacitar o
oftalmologista a identificar as estru-

turas do seio camerular. Em sua con-
clusão, o participante estará apto a
classificar as diferentes formas de
glaucoma e reconhecer os sinais fi-
siológicos ou patológicos presentes
nessas estruturas.

Instrutores: Christiane Rolim de Mou-
ra, Augusto Paranhos Júnior, Ivan May-
nart Tavares, Luiz Alberto Mello Jú-
nior e Sérgio Henrique Teixeira

Congresso de Salvador
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Atualização em diagnóstico 
e tratamento da retinopatia 

da prematuridade

Nível avançado, dirigido a oftalmo-
logistas generalistas

O curso objetiva divulgar os conceitos
mais atuais em relação à doença,
principalmente as novas possibilida-
des de diagnóstico precoce e novas
possibilidades de tratamento da doen-
ça têm sido propostas pela comuni-
dade científica internacional, entre
elas o uso do diagnóstico por imagem
e por telemedicina e o uso de drogas
anti-VEGF.

Instrutores: João Borges Fortes Fi-
lho, Mário Martins dos Santos Motta,
Nilva S. Moraes e Rosa Maria Gra-
ziano

natais, por lentes de contato e crô-
nicas, dando ao participante ferramen-
tas para diagnosticar e tratar conjun-
tivites virais, manejar infiltrados cor-
neanos pós conjuntivite viral, diagnos-
ticar e tratar conjuntivites alérgicas,
indicar uso de corticóide nas conjunti-
vites alérgicas, escolher apropriada-
mente antibióticos para conjuntivites,
prescrever tratamento tópico e sistê-
mico para conjuntivites neonatais,
manejar conjuntivite papilar gigante
por LC e diagnosticar e tratar as prin-
cipais causas de conjuntivites crô-
nicas.

Instrutores: Dácio Carvalho Costa,
Denize Fornazari Oliveira, Fernando
Portolani, Priscila Hae Hyun Rim e Ro-
sane Silvestre Castro

Conjuntivites - diagnóstico 
e tratamento na prática 

do consultório

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso pretende abordar conjuntivi-
tes virais, bacterianas, alérgicas, neo-

PPaattoollooggiiaa

EExxtteerrnnaa

Curso básico de plástica ocular

Nível básico, dirigido a oftalmologis-
tas generalistas

Serão apresentadas de forma didática
e concisa, noções de semiologia, os
principais diagnósticos diferenciais e
as principais formas de tratamento
das principais patologias em Plástica
Ocular. 
Público-alvo: oftalmologistas gene-
ralistas e oftalmologistas iniciantes
em Plástica Ocular.

Instrutores: Tammy Hentona Osaki,
Angelino Cariello, Eliana Forno, Mi-
dori Hentona Osaki e Suzana Mata-
yoshi

PPlláássttiiccaa  

OOccuullaarr//VViiaass

LLaaccrriimmaaiiss

Curso básico sobre a utilização
do CONSORT na pesquisa

oftalmológica

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

Na conclusão deste curso, o partici-
pante adquirirá as ferramentas bási-
cas para montar e/ou analisar um es-
tudo tipo ensaio clínico, utilizando as
recomendações conhecidas como
"CONSORT" (Consolidated Standards
of Reporting Trials), que se traduzem
pelo emprego de uma lista de che-
cagem (check list) e de um fluxo-
grama.

Instrutores: Rodrigo Pessoa Caval-
canti Lira, Carlos Eduardo Leite Arie-

ta, Enzo Augusto Medeiros Fulco, Jo-
sé Paulo Cabral Vasconcelos, Maurí-
cio Abujamra Nascimento, Rodrigo
Jorge, Jayter Silva de Paula, Rosane
Castro Silvestre e Wener Cella

PPeessqquuiissaa  

BBáássiiccaa
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Prevenção de cegueira 
no Brasil, como estamos 
e perspectivas futuras 

Nível básico, dirigido a todos os mé-
dicos oftalmologistas

Serão abordadas as proposições da
ação mundial Visão 2020 em aten-
dimento às metas finais propostas pe-
la iniciativa da OMS e IAPB. A estru-
tura organizacional será abordada in-
cluindo: indicadores de eliminação e
controle das doenças, metodologia de
ação para implantação do plano de
ação nos diversos seguimentos, atua-
lização em diagnóstico.

Instrutores: Roberta Ventura, Ale-
xandre Taleb, Carlos Eduardo Leite
Arieta, Célia Nakanami, Maria de
Lourdes Veronese Rodrigues, Norma
Medina e Paulo Morales

PPrrooppeeddêêuuttiicc
aa

ABC do ultrassom da UNIFESP

Nível básico, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

Serão apresentados sinais ultrassono-
gráficos primordiais e corriqueiros das
diferentes patologias intraoculares

Refratometria ocular e a arte
da prescrição médica

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso vai abordar aspectos obje-
tivos e subjetivos da medida dos erros
de refração associados ou não a alte-
rações da acomodação e da visão bi-
nocular e discutir os aspectos princi-
pais envolvidos no planejamento da
prescrição óptica.

Instrutores: Milton Ruiz Alves e Sid-
ney Júlio de Faria Souza

Lentes progressivas: curso
teórico e prático

Nível avançado, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

O curso fornecerá informações sobre
lentes progressivas de forma abran-
gente, começando pelos aspectos his-
tóricos e topografia destas lentes,
suas indicações, sua evolução, méto-
dos de seleção destas lentes, sua ve-
rificação e remarcação e causas de
insucesso. Abordará também a impor-
tância da medida da DNP e orien-
tações sobre armações mais apro-
priadas. A maioria das palestras com
conteúdo teórico e prático.

Instrutores: Celso Marcelo da Cu-
nha, A. Duarte, Assad Rayes e Mar-
cus Safady

RReeffrraaççããoo

através de exposição teórico-ilustra-
tiva. Serão abordadas alterações que
comumente necessitam do exame
ultrassonográfico para elucidação e
diagnóstico diferencial, como varia-
ções do comprimento axial, corpos
estranhos intra-oculares, avaliação do
corpo vítreo, da camada corio-reti-
niana, de lesões tumorais intraocu-
lares e de alterações orbitárias.

Instrutoras: Norma Allemann, Ca-
mile F Tonin, Cristiane Loiola Martins,
Maira Saad Avila Morales, Maria
Deolinda Martins, Marília Freitas de
Moura, Patrícia Novita Garcia, Rosa-
na Cristina Sciencia S. Pizarro e Vir-
ginia Laura Lucas Torres

OCT de segmento anterior nível
básico e avançado

Nível básico, dirigido a oftalmologis-
tas generalistas.

Serão apresentados sinais tomográ-
ficos das diferentes patologias da cór-
nea e segmento anterior por expo-
sição teórico-ilustrativa e serão abor-
dadas alterações que comumente ne-
cessitam do exame de OCT de seg-
mento anterior para elucidação e dia-
gnóstico diferencial, como variações
distrofias e degenerações da córnea,
pós-operatório de transplante de
córnea e de cirurgia refrativa, im-
plante de lentes intraoculares, prope-
dêutica para diferenciação de glau-
coma e tumores de segmento anterior.

Instrutores: Carolilne Amaral Ferraz,
Adriana Forseto, Camila Salaroli,
Camile Tonin e Norma Allemann

Congresso de Salvador
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Injeções intravítreas 
e farmacoterapia retiniana:

materiais, técnicas 
e medicamentos

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

O curso será baseado nas técnicas e
novas drogas para injeção intra-ocu-
lares. Os autores apresentarão pers-
pectivas futuras de novas medicações
bem como as complicações de tais
procedimentos.

Instrutores: Eduardo Buchele Ro-
drigues, Fernando Malerbi, José Car-
dillo, Maurício Maia, Michel Farah,
Paulo Mello Filho, Renata Portella e
Ricardo Japiassu

Imagens em retina

Nível intermediário, dirigido a todos
os médicos oftalmologistas

Serão abordados a utilização clinica
do OCT bem como as implicações prá-
ticas do seu uso na rotina do oftal-
mologista geral e do especialista em
retina e vítreo, o uso do Ret-Cam e
equipamentos portáteis. No fim do
curso o participante terá condições de
escolher qual é o melhor aparelho de
OCT para a sua realidade bem como
terá noções da importância da utili-
zação clinica dos exames de imagem
para patologias da retina

Instrutores: Paulo Augusto de Ar-

ruda Mello Filho, Beatriz Sayuri
Takahashi, Eduardo Buchele Rodri-
gues, Luiz Felipe Hagemann, Maurício
Maia, Michel Eid Farah, Milton Mo-
raes Júnior, Nilva Moraes e Renata
Portella

Técnicas avançadas em
vitrectomia via pars plana

Nível avançado, dirigido a todos os
médicos oftalmologistas

Serão abordados temas como a cirur-
gia sem sutura a melhor maneira de
incisão, realização da cromovitrecto-
mia, o estado atual sobre a vitrecto-
mia enzimática bem como as inova-
ções em instrumentação e em cirurgia
vitreorretiniana.

Instrutores: Mauricio Maia, André
Principe, Eduardo Rodrigues, João
Duprat, Luiz Felipe Hagemann, Magno
Ferreira, Michel Eid Farah, Nilva Mo-
raes e Paulo Augusto de Arruda Mello
Filho

Como apresentar e avaliar um
caso clínico

Dirigido a oftalmologistas generalistas

Neste curso, pretende-se enfocar, re-
valorizar e analisar, sobretudo, os da-
dos de história do paciente portador
de afecções do segmento posterior.

Instrutores: Eduardo Cunha de Sou-
za, Gustavo Melo, Luiz Teixeira e Ro-
drigo Meireles

RReettiinnaa

Discussão de vídeos 
de vitrectomia

Nível intermediário, destinado a todos
os médicos oftalmologistas

Haverá discussão de casos cirúrgicos
através da apresentação de vídeos de
vitrectomia sobre: 
1. Buraco macular; 
2. Membrana epirretiniana;
3.Descolamento de retina;
4.Vitrectomia na diabetes; 
5. Complicações da vitrectomia;
6.Novas tecnologias em vitrectomia.

Instrutores: Thais Mendes, Aline Lui,
André Gomes, Danilo Soriano, Leonar-
do Bruno Oliveira, Luiz Eduardo Mar-
ques, Maurício Maia e Sérgio Knik-
ggendorf

TTrraauummaa

O pronto-socorro no consultório
- a continuação

Nível intermediário, dirigido a oftal-
mologistas generalistas

O curso terá o formato de painel onde
serão apresentados casos clínicos do
dia-a-dia das urgências oculares e
discutidos quanto ao diagnóstico e
conduta que se pode tomar no con-
sultório.

Instrutores: Nilva Simeren Bueno
de Moraes, Margara Zanotele,
Luciene Barbosa Sousa, Luís
Fernando Teixeira, Sérgio Teixeira e
Somaia Mitre 
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Curso básico de uveítes: o que
o generalista deve saber sobre

uveítes (como eu trato)

Nível básico, dirigido a oftalmologis-
tas generalistas

O curso tem o propósito de fornecer
instrumento semiológico, diagnóstico
e de terapêutica, baseado na expe-
riência dos instrutores e em evidên-
cias publicadas na literatura mundial
para o oftalmologista generalista que
gostaria de se atualizar nas uveítes.
Informará as principais hipóteses dia-
gnósticas e suas discussões, com se-
miologia adequada, uso de exames
complementares e sua aplicação
racional no diagnóstico e acompanha-
mento, e atualização terapêutica, a-
bordando as uveítes anteriores, inter-
mediárias e posteriores.

Instrutores: Haroldo Vieira de Mo-
raes Júnior, André Curi, Cristina
Muccioli, Daniella Socci, Fernando
Oréfice e Wesley Campos

Herpes simples e zoster -
diagnóstico e tratamento 

Nível avançado, dirigido a médicos
com experiência na subespecialidade

Através de casos clínicos com evo-
lução documentada serão apresenta-
dos os aspectos principais de dia-
gnósticos e conduta médica e cirú-
gica nas infeccções herpéticas de
segmento anterior, úvea e retina. Será
dada ênfase às condutas baseadas

em evidências bem como apenas de
critérios indutivos em pacientes de
imunidade aparentemente normal e
imunossuprimidos.

Instrutores: Rubens Belfort Junior,
Acácio Alves de Souza Lima Filho,
Ana Luísa Höfling-Lima, Cláudio Re-
nato Garcia, Cristina Muccioli e De-
nise de Freitas

Aprendendo uveítes pela
discussão de casos

Nível avançado, dirigido a oftalmolo-
gistas generalistas

Durante este curso o oftalmologista
poderá aprender e/ou revisar impor-
tantes aspectos relacionados ao dia-
gnóstico e tratamento das diferentes
uveítes. Para isso, serão utilizados ca-
sos clínicos que auxiliarão na compo-
sição do raciocínio clínico.

Instrutores: Cristina Muccioli, André
Romano, Cláudio Silveira, Enzo Cas-
tiglione, Rafael Andrade e Rubens
Belfort Junior

Além destes cursos de instrução,
haverá também o seguinte curso
especial:

Curso de fotografia digital
com abordagem teórico-

prática

Nível básico, dirigido a todos os
médicos oftalmologistas

O curso contará com conteúdo teó-
rico que irá desde os princípios de
funcionamento de uma câmera di-
gital até aula específica sobre ar-
mazenamento e edição de ima-
gens. Além da parte teórica, parte
do curso será prática, com a par-
ticipação de instrutores, com ex-
periência na fotodocumentação em
oftalmologia, que irão auxiliar os
participantes a resolver problemas
e aprimorar suas fotografias tanto
na lâmpada de fenda como em am-
bientes externos (macro).

Instrutor: Ricardo Holzchuh

Em 29 de agosto termina o prazo para inscrições de cidades
para sede do XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira

e Reabilitação Visual, que será realizado em 2014.
A votação da cidade sede para o congresso de 2014 ocorrerá

durante a reunião do Conselho Deliberativo do CBO 
que acontecerá no decorrer do congresso de Salvador.

Os interessados em inscrever suas respectivas cidades para 
a apreciação do Conselho Deliberativo devem consultar 

o regimento interno do CBO, disponível no site
http://www.cbo.com.br/site/Regimento_Interno_CBO_2008.pdf ,

principalmente a alínea E do artigo 9º (parágrafos I e II).
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