
“ Ciência, ensino e atualização
profissional de primeira
qualidade, somados 
à confraternização entre
colegas de todas as áreas 
e de todas as regiões: 
este é o resumo do que será 
o Congresso de Salvador”

Congresso de Salvador

“Encontrar a ciência mais avançada... e os amigos”

8

André Barbosa Castelo Branco
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O

André Barbosa Castelo Branco, presidente 
da Comisão Executiva do congresso

enfatizar todas as áreas da Oftalmo-
logia, mostrando o que pode ser feito
de melhor para os pacientes. Consi-
dera que o evento será a grande opor-
tunidade de atualização científica e
profissional para os médicos oftalmo-
logistas de todas as condições e lu-
gares, ao mesmo tempo que será a
arena para importantes debates sobre
o presente e o futuro da especialidade
“Ao mesmo tempo que o Congresso
vai proporcionar a oportunidade para
avaliarmos os impactos que a ciência
oftalmológica e a tecnologia de ponta
têm na vida das pessoas que trata-
mos, o papel do médico oftalmolo-
gista e da nossa especialidade, bem
como os caminhos da Saúde Ocular no 

Brasil de 2010 serão outros pontos
altos das apresentações e discussões
do evento. Tudo isto tendo como ce-
nário a cidade de Salvador e em com-
panhia de colegas de todo o Brasil”,
disse.
O presidente da Comissão Executiva
ressalta que o grande número de ins-
crições prévias e a grande procura das
empresas do segmento oftálmico por
espaços na exposição comercial do
Congresso de Salvador são sinais ine-
quívocos da alta qualidade do evento
e do cuidado com que todos os deta-
lhes de sua organização foram  trata-
dos. Assinala também que o grande

número de trabalhos e cursos de ins-
trução inscritos, tornando até difícil o
trabalho da Comissão Científica do
evento em selecionar os que teriam
oportunidade de ser apresentados, é
outro indicador de que o Congresso de
Salvador não será apenas mais um
bom evento, mas sim marco bas-
tante expressivo do alto grau de
excelência científica, profissional e
organizacional alcançado pela
Oftalmologia brasileira.

“Resumir numa única frase por-
que todos devem ir para Salva-
dor? 
Por que será lá que encontra-
remos o que de mais avançado
existe na nossa Especialidade
e os amigos que fizemos em
nossa vida profissional e que
se espalharam por todo o
Brasil”, concluiu o presi-

dente da Comissão Executiva do XIX
Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual, André
Barbosa Castelo Branco.

s números do XIX Congresso
Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Vi-

sual são superlativos:

• Mais de 2.460 m2 de 
exposição paralela já 
comercializados;

• 116 horas/aula de 
Simpósios de Conteúdo e 
de Simpósios de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação 
Visual;

• 84 horas/aula de Cursos 
de Instrução;

• 40 horas/aula dos Dias 
Especiais (Catarata, 
Cirurgia Refrativa, 
Córnea e Lentes de 
Contato, Glaucoma, 
e Retina);

• 30 horas/aula de 
Cursos Práticos;

• 56 horas/aula de 
Simpósios das 
sociedades de 
subespecialidades 
filiadas ao CBO;

• Total de 326 
horas/aula.

“Ciência, ensino e atualização profis-
sional de primeira qualidade, soma-
dos à confraternização entre colegas
de todas as áreas e de todas as re-
giões: este é o resumo do que será o
Congresso de Salvador”.
Esta é a definição feita pelo presi-
dente da Comissão Executiva do XIX
Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual, André
Barbosa Castelo Branco sobre o even-
to que ocorrerá de 29 de setembro a
02 de outubro no Centro de Conven-
ções da Bahia.
Para ele, o Congresso de Salvador vai
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Por que participar do congresso de Prevenção
da Cegueira de Salvador?

10

principal dos congressos de preven-
ção da cegueira, quando sessões in-
teiras são destinadas a isto e colegas
do Brasil todo, com maior experiência
nesta área dão palestras, apresentam
temas livres e se manifestam publica-
mente sobre os problemas básicos do
atendimento das doenças mais pre-
valentes, principalmente na popula-
ção de menores recursos econômicos
ou com dificuldade de acesso aos ser-
viços de saúde.
Em Salvador teremos vários simpó-
sios e várias palestras focadas na pre-
venção da cegueira, bem como a apre-
sentação do tema oficial específico de
saúde publica ocular. A programação
é toda especial e toda ela deve ser
objeto da atenção e da participação
de todo médico oftalmologista.

*Newton Kara-José
Coordenador da Comissão de Prevenção da
Cegueira do CBO, presidente do CBO (gestão
1985-87) e integrante do Conselho de
Diretrizes e Gestão da entidade

Por causa da programação relacio-
nada com a prevenção da cegueira e a
reabilitação visual. 
O congresso de prevenção da ce-
gueira promovido pelo CBO é im-
portante atividade de educação médi-
ca continuada, de atualização profis-
sional e de estabelecimento de conta-
tos. Em Salvador teremos os maiores
nomes da especialidade, os mais ex-
perientes, em debates muito bem
organizados passando em revista todo
o conhecimento oftalmológico atual.
Entretanto não basta para o médico
oftalmologista tratar do paciente que

chega a seu consultório. A partici-
pação social e comunitária do oftal-
mologista, mostrando a sua importân-
cia, assumindo seu papel de defensor
da saúde ocular, aumenta sua influ-
ência junto aos gestores da saúde em
todos os níveis.
Para os gestores governamentais, su-
jeitos a inúmeras pressões e com re-
cursos limitados, a escolha sobre que
programas concretizar, que necessida-
des atender depende sempre da ca-
pacidade dos diferentes setores
fazerem-se presentes. Na Oftalmolo-
gia temos que mostrar aos diferentes
níveis de gestores que administram a
verba da saúde a importância do aten-
dimento ocular da população escolar,
do aumento do número de cirurgias de
catarata, do fornecimento de medica-
mentos para os portadores de glauco-
ma, entre outros tantos pontos. Quan-
do o atendimento à população aumen-
ta, isto beneficia a própria população
e o médico oftalmologista, que tem
seu campo de trabalho ampliado.
Tais assuntos não são discutidos em
congressos de oftalmologia de um
modo geral. Mas representam a pauta

Newton Kara-José*
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Wallace Chamon

Wallace Chamon faz questão de res-
saltar que, além da excelente grade
científica, o Congresso de Salvador
apresentará condições de organização
que incorporam os ensinamentos obti-
dos nos últimos eventos promovidos
pelo CBO entre os quais destaca a im-
plantação de um rigoroso sistema de
avaliação de cada apresentação (veja
matéria na página 26), o aumento das
formas de participação dos congres-
sistas nos painéis e a criação do Pai-
nel Tira-Dúvidas (matéria na página
23).

“Além disso, tivemos um grande
avanço que foi a consolidação na co-
munidade científica oftalmológica da
necessidade da Declaração do Con-
flito de Interesses dos palestrantes. O
que antes eram opcional ou uma de-
ferência do palestrante para com os
ouvintes, agora tornou-se norma, a-
ceita por todos. É um grande avanço
que marcará todos nossos congressos
daqui para a frente e trará resultados
imensos para a Oftalmologia brasi-
leira”, afirmou Wallace Chamon.

Qualidade e idoneidade das in-
formações que serão apresen-
tadas: estas são as caracte-
rísticas ressaltadas pelo coorde-
nador da Comissão Científica do
CBO, Wallace Chamon, ao co-
mentar a programação do Con-
gresso de Salvador.

Para Chamon, o Congresso de Salva-
dor representará a evolução da ten-
dência já estabelecida nos congressos
anteriores do CBO de priorizar a trans-
missão do conhecimento de acordo
com os interesses dos congressistas e
fazer do evento um fórum de debates
de primeira qualidade. O Congresso
apresentará opções de programação
científica de qualidade para todos os
médicos oftalmologistas, desde o
aluno do curso de especialização ao
pesquisador mais focado.

“Na lista dos pontos mais importantes
que serão debatidos no Congresso de
Salvador estarão as mudanças nos
atendimentos oftalmológicos provo-
cadas pela evolução das novas técni-
cas e tecnologias nas diferentes áreas
da especialidade, os novos resultados
no tratamento de doenças retinianas
com drogas intra-vítreas, a evolução
no diagnóstico do glaucoma graças
aos atuais exames de imagem, o fu-
turo da cirurgia de catarata, inclusive
com a utilização de laser e as técnicas
atuais de cirurgia refrativa, como o
laser de Femtosegundo e as novas
LIOs para implante em olhos fácicos.
Porém, é importante ressaltar que
todos os campos da Oftalmologia
serão abordados, em todos os níveis”,
declarou o coordenador da Comissão
Científica.

Wallace Chamon faz
questão de ressaltar
que, além da
excelente grade
científica, o Congresso
de Salvador
apresentará condições
de organização que
incorporam os
ensinamentos obtidos
nos últimos eventos
promovidos pelo CBO
entre os quais destaca
a implantação de um
rigoroso sistema de
avaliação de cada
apresentação, o
aumento das formas
de participação dos
congressistas nos
painéis e a criação do
Painel Tira-Dúvidas.

“

”

Destaques da programação científica
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Declaração de Conflito de Interesses

tantes congressos médicos interna-
cionais”, declarou Paranhos Júnior.

Para o assessor da Comissão Cien-
tífica, a exigência do preenchimento
da Declaração de Conflito de Interes-
ses completa a exigência, feita no
Congresso de Belo Horizonte, de cada
palestrante apresentasse o compro-
vante de um Comitê de Ética em Pes-
quisa aprovando a realização de seu
trabalho. Destaca, mais uma vez, que
tal exigência foi rapidamente assimi-
lada pela comunidade científica oftal-
mológica e que representa a ade-
quação da sistemática dos congres-
sos promovidos pelo CBO às diretrizes
emanadas pelo CFM e às normas já
vigentes nos mais importantes con-
gressos médicos da atualidade. Expli-
ca que ficou claro para os médicos
oftalmologistas que a Declaração do

perfeitamente sua necessidade e os
problemas de incompreensão foram
mínimos. A segunda é que essa exi-
gência não partiu do desejo de um ou
outro integrante da Comissão Cientí-
fica, mas faz parte do Código de Ética
Médica editado recentemente pelo
Conselho Federal de Medicina (CFM)
e já é prática comum nos mais impor-

Augusto Paranhos Júnior

Q uem acessa o site do XIX
Congresso Brasileiro de Pre-
venção da Cegueira e Reabi-

litação Visual imediatamente se de-
para com um comunicado da Diretoria
do CBO informando sobre a obrigato-
riedade dos participantes da progra-
mação científica do evento preenche-
rem a Declaração de Conflito de Inte-
resses. Na avaliação do Assessor pa-
ra a Valorização de Temas Livres e
Pôsteres do congresso, Augusto Para-
nhos Júnior, esta exigência contribui
para aumentar ainda mais a qualidade
e a credibilidade da programação ci-
entífica dos congressos do CBO.

“Duas coisas precisam ser ressalta-
das em relação à exigência da Decla-
ração de Conflito de Interesses. A pri-
meira delas é que a comunidade ci-
entífica oftalmológica compreendeu

As pessoas
entenderam que 
um congresso do
CBO é lugar em 
que sua pesquisa
vai ser apresentada

e discutida com
muita seriedade.

“

”
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Conflito de Interesses não é rela-
cionado somente à pesquisa ou à aula
que está sendo apresentada no con-
gresso, mas refere-se a benefícios
que o indivíduo recebeu em um deter-
minado período de tempo. “Se um au-
tor recebeu uma passagem para ir a
um congresso de um laboratório que
produz uma determinada droga e vai
apresentar uma aula sobre campo
visual, por exemplo, no início da apre-
sentação deve apresentar a declara-
ção, mesmo que a aula nada tenha a
ver com o benefício. Todos receberão
o slide e apresenta-lo será obrigatório
tenha ou não algo a declarar”, des-
tacou.

Valorização dos
trabalhos e dos cursos

de especialização

Paranhos Júnior afirma que adoção da
Declaração de Conflito de Interesses
e da Comprovação de Aprovação da

Pesquisa por um Comitê de Ética
fazem parte de um trabalho de longo
prazo do CBO de valorização dos pes-
quisadores que participam dos con-
gressos que promove, seja daqueles
que participam como expositores dos
simpósios, cursos e palestras, seja
daqueles que apresentam seus tra-
balhos na forma de temas livres (apre-
sentação oral), ou de pôsteres. 

Assinala que pelo terceiro ano con-
secutivo, os melhores trabalhos serão
apresentados em simpósios relacio-
nados com seus respectivos temas e
que os pôsteres serão objeto de ses-
sões de discussão com a presença dos
autores

“Os avanços estão sendo absorvidos
com rapidez. A impressão predomi-
nante é que “sempre foi assim”. As
pessoas entenderam que um congres-
so do CBO é lugar em que sua pes-
quisa vai ser apresentada e discutida
com muita seriedade. A necessidade
da presença física do pesquisador es-
tá muito clara. Tivemos o exame de
cada trabalho por pelo menos três
pesquisadores diferentes, envolvendo
uma equipe de mais de cem profes-
sores. Mesmo os trabalhos que apre-
sentam deficiências metodológicas
sérias serão avaliados e discutidos e
seus autores terão oportunidade para
aprender e melhorar”, disse.

Paranhos Júnior explicou também
que, pelo terceiro ano consecutivo, a
Comissão Científica vem mapeando a
produção dos Cursos de Especiali-
zação em Oftalmologia credenciados
pelo CBO nos congressos da entidade.
Tal levantamento será entregue à Di-
retoria do CBO e à Coordenação de
sua Comissão de Ensino para que
eventualmente sejam tomadas provi-
dências para colaborar com os Cursos
que porventura não tenham uma pro-
dução adequada.

Para ele, o próximo passo para a
valorização dos trabalhos apresen-
tados nos congressos do CBO será a
solicitação que todos os pesquisa-
dores registrem seus ensaios clínicos
em sites específicos. Esta tem sido
uma política exigida por várias re-
vistas científicas. Assim a descrição
da metodologia e critérios de seleção
dos pacientes, assim como data de
início e término estarão disponíveis
para a comunidade científica. A partir
de 2011, terá início um trabalho edu-
cacional para que este registro seja
adotado nos trabalhos apresentados
nos congressos do CBO.

“Não é modismo, não é imitação do
que acontece em outros países, mas
exigências necessárias para os con-
gressos do CBO sejam cada vez mais
cientificamente consistentes e que a
Oftalmologia brasileira seja cada vez
mais valorizada em todos os aspec-
tos”, concluiu Augusto Paranhos Jú-
nior.

Augusto Paranhos Júnior
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Fórum CFM/AMB/CBO

Iniciativa inédita para a deliberação dos problemas da especialidade
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“O Congresso de Salvador
terá uma importância
histórica em termos
institucionais. Pela primeira
vez, reuniremos o Conselho
Federal de Medicina (CFM), a
Associação Médica Brasileira
(AMB) e o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia
(CBO), para a discussão e
deliberação no qual os temas
mais polêmicos do exercício
da especialidade serão
abordados e encaminhados
de forma conjunta”.

Esta é a avaliação do presidente do
CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello
a respeito do Fórum CFM/AMB/CBO
que será realizado em 30 de setem-
bro, às 14h00, durante o XIX Congres-
so Brasileiro de Prevenção da Ceguei-
ra e Reabilitação Visual. Será a ativi-
dade institucional mais importante do
evento, realizada em horário exclusivo
no qual todas as outras atividades se-
rão suspensas e terá a coordenação
de Marcos Ávila, presidente do CBO -
gestão 1999-2001 e coordenador do
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
da entidade. A sessão terá a partici-
pação do presidente do CFM, Roberto
Luiz d’Ávila e do presidente da AMB,
José Luiz Gomes do Amaral.

De acordo com o presidente do CBO, a
realização desse fórum significa um
novo patamar na integração das duas
maiores entidades representativas do
movimento médico com o CBO para o

encaminhamento das reivindicações e
das soluções dos impasses que en-
volvem o exercício da Oftalmologia no
País. Ressalta que entendimento do
CBO com a AMB, da qual é o Depar-
tamento de Oftalmologia, e com o
CFM, sempre foi excelente e positivo,
mas a realização do fórum significa
um novo momento, com o estreita-
mento dos laços institucionais e o a-
primoramento dos mecanismos para o
debate dos problemas que afetam à
Oftalmologia.

“Cada entidade continua mantendo
sua independência, sua função e seu
lugar na hierarquia do momento médi-
co, mas a iniciativa representará um
grau de integração inédito e promis-
sor”, afirmou Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello.

Já para Marcos Ávila, a realização do
Fórum representa também a chance
de obter o encaminhamento para vá-
rias questões que dificultam o de-
senvolvimento da Oftalmologia, como
algumas que se relacionam com as
lentes de contato, o uso de antian-
giogênicos e outras semelhantes. 
“Além disso, tratar sobre tais pontos
num congresso de oftalmologistas
permitirá que os médicos oftalmolo-
gistas participem ativa e maciçamen-
te dos debates e das deliberações, o
que só pode ser positivo”, conclui
Marcos Ávila.

Antes da realização do Fórum CFM/
AMB/CBO, os conselheiros do CFM
realizarão um levantamento de todas
as questões que envolvam a Oftalmo-
logia e que precisam de tratamento e
de encaminhamento urgente para a
discussão e deliberação durante o
Congresso de Salvador.

O Fórum ocorrerá em 30 de setembro, às 14h00, em horário exclusivo.
Marque em sua agenda e participe

Marcos Ávila

Paulo Augusto de Arruda Mello

José Luiz Gomes do Amaral

Roberto Luiz d’Ávila
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10 anos para 2020
Visão 2020 no Brasil, América Latina e
no Mundo
(Carlos Eduardo Leite Arieta);
Histórico da atuação do CBO na Pre-
venção da Cegueira no Brasil
(Newton Kara-José);
Como o Programa de Saúde da Família
pode prevenir cegueira
(Fabiano Cade Jorge);
Controle de Cegueira: catarata, glau-
coma, retinopatia diabética e tracoma
(Roberta de Ventura Urbano);
Controle de Cegueira: infantil, erros
refrativos, baixa visão
(Célia Regina Nakanami);
Monitorização e Planejamento
(Marinho Jorge Scarpi);
Plano Nacional de Atenção Oftalmo-
lógica (Alexandre Chater Taleb).

O livro “Prevenção da Cegueira: 10
anos para 2020” apresenta o histórico
da atuação do CBO no controle das
doenças oculares (catarata, erros re-
frativos, glaucoma, retinopatia diabé-
tica, cegueira infantil, tracoma, baixa
visão) assim como utilização dos re-

cursos disponíveis e estratégias de
planejamento e monitorização neces-
sárias para os programas. Também faz
um balanço crítico da Política Nacio-
nal de Atenção Especializada em
Oftalmologia (PNAEO), estabelecida
pelo Ministério da Saúde em maio de
2008 cujo objetivo é disciplinar e re-
gulamentar as Redes Estaduais de As-
sistência em Oftalmologia assim co-
mo ordenar os Prestadores de Serviço
em Oftalmologia. São 19 capítulos
que registram a atuação da Oftalmo-
logia brasileira e seu alinhamento
com a preocupação mundial com a eli-
minação de cegueira evitável.

Na quinta-feira, 30 de Setembro, logo
após o Fórum CFM/AMB/CBO, haverá
o lançamento do livro Tema Oficial do
congresso: Prevenção da Cegueira: 10
anos para 2020, num simpósio que te-
rá a coordenação de Carlos Eduardo
Leite Arieta e Roberta de Ventura Ur-
bano e que apresentará as seguintes
palestras:

1. Carlos Eduardo Leite Arieta
2. Roberta de Ventura Urbano

1

2

1

2

1. Paulo Augusto de Arruda Mello Filho, 
coordenador do CBO Jovem

2. Ricardo Holzchuh, coordenador 
do CBO Jovem

CBO Jovem
Comunicação, Ato Médico, Políticas
Públicas de Saúde Ocular, Início da
Vida Profissional, as Relações entre o
CBO e os Médicos Oftalmologistas:
estes são alguns dos temas que serão
discutidos no Simpósio CBO Jovem,
que será realizado na manhã de 30 de
setembro dentro das programações
do Congresso de Salvador.
Ponto já tradicional e importante da
programação institucional dos con-
gressos do CBO, o Simpósio CBO Jo-
vem reúne os alunos dos cursos de es-
pecialização, residentes e os especia-
listas em início de carreira num amplo
debate sobre os problemas que afe-
tam aqueles que se encontram nesta

fase da vida profissional. 

No Congresso de Salvador, o Simpó-
sio CBO Jovem contará com a partici-
pação do presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello, do secre-
tário geral da entidade e supervisor do
CBO Jovem, Nilo Holzchuh, do diretor
de marketing da Essilor Brasil, Charles
-Eric Poussin, do diretor de Assuntos
Profissionais da Johnson & Johnson
Vision, Abner A. Lobão e dos médicos
oftalmologistas Alexandre Chater Ta-
leb, Zélia Maria da Silva Corrêa, An-
tônio Manuel Azevedo e Marinho
Jorge Scarpi, entre outros palestran-
tes e debatedores.
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Prova Nacional de Oftalmologia em discussão

?
A bibliografia mínima 
é importante? 
Como fazer um plano 
de estudo para o bom

desempenho do aluno? 
Qual a nota de corte ideal?
Prova fácil ou difícil? 
Que prova melhor avalia 
o conhecimento do aluno?

Estas serão algumas das questões
que serão discutidas no Painel de En-
sino: A Prova para Obtenção do Título
de Especialista, que será realizado em
30 de setembro, durante o Congresso
de Salvador.
O Painel será coordenado por Maria

Cristina Nishiaki Dantas e contará
com a participação de Rubens Belfort
Júnior, Sérgio Felberg, Pedro Carlos
Carricondo, Diane Ruschel Marinho,
Paulo Augusto de Arruda Mello, Bruno
Castelo Branco e Raul Nunes Galvarro
Vianna.
O painel também pretende estabele-
cer comparações entre provas de ti-
tulação aplicadas pelo CBO com
aquelas aplicadas por outras entida-
des tais como a Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Sociedade Brasi-
leira de Ortopedia e Traumatologia
(SBOT) e outras, bem como com as
provas do American Board of Ophthal-
mology e do International Council of
Ophthalmology (ICO). Maria Cristina Nishiwaki Dantas

lo Mínimo para formação de Especia-
listas que será realizado em 01 de
outubro, durante o Congresso de Sal-
vador e que reunirá representantes
das sociedades de subespecialidades
filiadas e a Comissão de Ensino.

O trabalho para a elaboração do Cur-
rículo Mínimo dos Cursos de Especia-
lização em Oftalmologia credenciados
pelo CBO está sendo coordenado por
Rodrigo Jorge, juntamente com repre-
sentantes de todas as sociedades fi-
liadas. Cada sociedade discutiu o pro-
blema internamente e enviou suges-
tões sobre o que deve ser ensinado e
no Congresso de Salvador serão to-
madas as deliberações necessárias.
“O resultado servirá de parâmetro pa-
ra o CBO possa avaliar, credenciar e
revalidar o credenciamento de cursos
credenciados em todo Brasil e para
melhorar, ainda mais, o ensino da es-
pecialidade”, declarou Rodrigo Jorge.

Currículo Mínimo

?
O que o aluno de um 
curso de especialização 
credenciado pelo CBO 
deve, necessariamente,

aprender de cada
subespecialidade? Qual o
currículo mínimo necessário
para que o jovem tenha
segurança em atuar e
capacidade de escolher a área
de sua predileção sem que o
processo de aprendizagem seja
atravancado por minúcias de
cada uma das quinze áreas em
que se divide a especialidade?

São perguntas que a Comissão de
Ensino do CBO pretende responder no
Simpósio de Apresentação do Currícu-

Rodrigo Jorge
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Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

Nova identidade visual do CBO

Novo manual jurídico

contará com a participação de Eduar-
do Sone Soriano, Haroldo Vieira de
Moraes Júnior e José Álvaro Pereira
Gomes, entre outros debatedores.

“Como funcionam a Indexação e os
Índices da ISI - Web of Science”,
“Análise Crítica dos Diferentes Inde-
xadores” e “Como Utilizar a Nova in-
terface Editorial dos ABO: Sistema
SciELO de Publicação” são alguns dos
pontos que serão debatidos na Reu-
nião dos Arquivos Brasileiros de Oftal-
mologia, que ocorrerá na manhã de 30
de setembro.
O debate será coordenado pelo Editor-
Chefe da revista, Wallace Chamon e

associados da entidade e será apre-
sentado durante o Congresso de Sal-
vador.

O trabalho de elaboração do material
está sendo coordenado pelo médico
oftalmologista e advogado João Car-
los Grottone, que fez o reexame e
atualizou todos os materiais relacio-
nados com assuntos jurídicos já edi-
tados pelo CBO e abordou os novos

temas surgidos recentemente.

“Recebemos a colaboração de todas
as comissões do CBO, bem como do
Departamento Jurídico da entidade e
nossa intenção é apresentar um ma-
terial completo, abrangente e capaz
de ser atualizado periodicamente para
que os médicos oftalmologistas de to-
do o Brasil possam acessar a partir do
site”, declarou João Carlos Grottone.

Um manual jurídico com todas as
áreas que afetam a atividade do mé-
dico oftalmologista, desde como atuar
diante do caso de exercício ilegal da
Medicina até cuidados com a legis-
lação trabalhista que devem ser to-
mados nas clínicas e consultórios.

Este manual, escrito de forma didá-
tica, estará dentro de algumas sema-
nas disponibilizado no site do CBO aos

Wallace Chamon

A nova identidade visual do Conselho Brasileiro de Oftalmologia será
apresentada durante o XIX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira
e Reabilitação Visual. Desenvolvido pela empresa AVD Comunicação
Integrada, a nova identidade passará a ilustrar todos os materiais gráficos
e de divulgação do CBO nas próximas semanas.
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Homenagens

1. Carlos Augusto Moreira
(Professor Titular do Hospital de Olhos do Paraná,
Professor Adjunto da Universidade Federal do
Paraná, Professor Titular da Faculdade Evan-
gélica do Paraná, presidente do CBO - gestão
1983-85 e integrante do Conselho de Diretrizes e
Gestão (CDG) desta entidade)

2. Elisabeto Ribeiro Gonçalves
(Chefe dos serviços de Retina e Vítreo e de
Eletrofisiologia Ocular do Instituto de Olhos de
Belo Horizonte, presidente do CBO - gestão 2003-
05 e integrante do Conselho de Diretrizes e Ges-
tão (CDG) desta entidade)

3. Epaminondas Castelo Branco Neto 
(Professor Adjunto da Universidade Federal da
Bahia)

4. João Orlando Ribeiro Gonçalves
(Professor Titular da Universidade Federal do
Piauí, presidente do CBO - gestão 1991-93 e in-
tegrante do Conselho de Diretrizes e Gestão des-
ta entidade)

5. José Belmiro de Castro Moreira
(Professor da Universidade Federal de São Paulo
- UNIFESP)

6. José Luiz Gomes do Amaral
(Presidente da Associação Médica Brasileira -
AMB)

7. Marcos Pereira de Ávila
(Professor Adjunto da Universidade Federal de 
Goiás, presidente do CBO - gestão 1999-2001 e
coordenador do Conselho de Diretrizes e Gestão
- CDG - desta entidade)

8. Newton Kara-José
(Professor Titular da Disciplina de Oftalmologia
da FMUSP e da Disciplina de Oftalmologia da
Faculdade de Medicina da UNICAMP, Professor
Emérito da Disciplina de Oftalmologia da FMUSP,
presidente do CBO - gestão 1985-87 e integrante
do Conselho de Diretrizes e Gestão - CDG - desta
entidade)

9. Roberto Lorens Marback
(Professor Titular do Departamento de Oftalmo-
logia da Universidade Federal da Bahia)

10.Roberto Luiz d’Ávila
(Presidente do Conselho Federal de Medicina)

11.Rubens Belfort Junior
(Presidente do Instituto da Visão, Professor Titu-
lar do Departamento de Oftalmologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo - UNIFESP e coorde-
nador da Comissão de Ensino do CBO)

Durante a Sessão Solene de Abertura do XIX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual médicos oftalmologistas e lideranças médicas serão homenageados 

pelos relevantes serviços prestados à especialidade, ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
e à Saúde Ocular da população. São eles: 
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Trabalhos premiados

Prêmio Conselho Brasileiro
de Oftalmologia

Fatores associados à resposta da ca-
beça do nervo óptico à variação da
pressão intraocular em pacientes
glaucomatosos
Autores: Tiago dos Santos Prata; 
Verônica Castro Lima; Carlos Gustavo
Vasconcelos de Moraes; Lia Manis Gue-
des; Fernanda Pedreira Magalhães;
Sérgio Henrique Teixeira; Robert Ritch
e Augusto Paranhos Júnior
Instituição Principal: Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP) - São
Paulo - SP
Instituição Secundária: Hosp. Oftalmo-
lógico Medicina dos Olhos - Osasco - SP

Prêmio Pesquisa Básica
Comunicação entre toxoplasma Gondii
e seu hospedeiro: impacto do genótipo
do parasita na resposta inflamatória
Autores: Cynthia Azeredo Cordeiro;
Jeroen Saeij; Fernando Oréfice e Lucy
Young
Instituição Principal: Massachsetts
Eye and Ear Infirmary/Boston - MA - EUA
Instituição Secundária: Massachu-
setts Institute of Technology / Cam-
bridge - MA - EUA

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
An experimental protocol of the model
to quantify traction applied to the
retina by vitreous cutters
Autores: Anderson Gustavo Teixeira Pin-
to; Lawrence Chong; Naoki Matsuoka;
Luís Arana; Jaw-Chyng Lue; Matthew
Mccormick; Prashant Bradhi; Ralph Kerns;
Rubens Belfort Junior e Mark Humayun
Instituição Principal: Univ. Federal
de SP (UNIFESP) - São Paulo - SP
Instituição Secundária: Doheny Eye
Institute - Los Angeles - CA - EUA

Prêmio Oftalmologia Clínica
Uso do colírio azul de toluidina a 1%
no diagnóstico das neoplasias de cé-
lulas escamosas da superfície ocular
Autores: Ivana Lopes Romero e Pris-
cilla Luppi Ballalai
Instituição Principal: Univ. Federal
de SP (UNIFESP) - São Paulo - SP
Instituição Secundária: Santa Casa
de Misericórdia de SP - São Paulo - SP

Prêmio Educação 
em Saúde Ocular

Expectativas e conhecimento entre
pacientes com indicação de trans-
plante de córnea
Autores: Paula de Camargo Abou
Mourad; Newton Kara-José Júnior;
Rodrigo França de Espíndola; Marco
Aurélio Costa Marcondes e Heloísa
Helena Abil Russ

Prêmio Prevenção da Cegueira
Cirurgia de catarata: custos para os
pacientes no período pós-operatório
Autores: Newton Kara-José Junior;
Rodrigo França de Espíndola; Marcony
Rodrigues de Santhiago; Taís Renata
Ribeiro Parede; Marcos Marcondes;
Paula Mourad; Regina Carvalho e
Newton Kara-José
Instituição Principal: Universidade
de São Paulo (USP) - São Paulo - SP

Prêmio Trabalho Internacional
Reprodutibilidade da espessura do I-
LASIK Flap utilizando Tomografia de Coe-
rência Óptica de segmento anterior
Autores: Camila Haydee Rosas Sala-
roli; Xinbo Zhang; Maolong Tang; Yan
Li; José Luiz Branco Ramos; Norma
Allemann e David Huang
Instituição Principal: Doheny Eye
Institute - Los Angeles / CA - EUA
Instituição Secundária: Universida-
de Federal de São Paulo (UNIFESP) -
São Paulo - SP

Tiago dos Santos Prata, primeiro autor 
do trabalho vencedor do Prêmio 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Na mesma ocasião, será
entregue o Prêmio
Waldemar Belfort Mattos e
Rubens Belfort Mattos de
2010, concedido aos autores
do melhor artigo publicado
na revista durante o ano
anterior.
O artigo escolhido foi:
Efeitos da injeção
intraorbitária de
carboximetilcelulose 6,0%
em coelhos: análise
histológica e da mecânica
ocular, de autoria 
de Maria Lúcia Habib Simão,
Fernando Chahud e Harley
Edison Amaral Bicas,
publicado no nº 6, volume 72,
novembro/dezembro de 2009
da publicação.
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Prêmio Região: 
Centro-Oeste

Eletrovisuograma axonal: achados em
indivíduos normais
Autores: Werner Passarinho Cella e
Marcos Pereira de Ávila
Instituição Principal: Universidade
Federal de Brasília (UFB) - Brasília - DF
Instituição Secundária: Centro Bra-
sileiro da Visão (CBV) - Brasília - DF

Prêmio Região: Nordeste
Efeito aprendizado da perimetria de
frequência dupla Humphrey Matrix
em pacientes com glaucoma de ân-
gulo aberto
Autores: Paulo de Tarso Ponte Pierre
Filho; Paulo Rogers Parente Gomes;
Érika Teles Linhares Pierre e Leandro
Montalverne Pierre
Instituição Principal: Santa Casa de
Sobral - CE

Prêmio Região: Norte
Técnica de enucleação com menor ris-
co de sangramento e hematomas em
doadores de córnea no Banco de
Olhos de Amazonas
Autores: Cristina Maria Bittencourt
Garrido; Élcio Sato; André Silva; An-
tônio Alves Júnior e Alexandra de
Biasi
Instituição Principal: Secretaria Es-
tadual de Saúde do Amazonas (SUSAM)
- Manaus - AM

Prêmio Região: Sudeste
Ensaio clínico aleatorizado da criote-
rapia intraoperatoria X fotocoagu-
lação a laser para retinopexia
Autores: Heitor Panetta; Carlos Edu-
ardo Leite Arieta, Iuuki Takasaka,
Maurício Abujamra Nascimento, Ro-
drigo Lira e Roberto Caldato.
Instituição Principal: Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) -
Campinas - SP

Prêmio Região: Sul
Comparação de dois métodos para a
realização do teste de fixação prefe-
rencial em pacientes com estrabismo
Autores: Edson Procianoy e Letícia
Procianoy
Instituição Principal: Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) -
Porto Alegre - RS
Instituição Secundária: Hospital de
Clínicas de Porto Alegre - RS

Congresso de Salvador
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Prêmios Regionais

Haroldo Vieira Moraes Júnior Paulo César Silva Fontes

O XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmo-
logia será realizado em setembro de 2013, no
Rio de Janeiro, em conjunto com o XXVIII
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia.
Seu tema oficial será Avanços em Farmaco-
logia Ocular e Terapêutica.

O presidente do CBO, Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, escolheu os médicos oftalmolo-
gistas Haroldo Vieira Moraes Júnior e Paulo
César Silva Fontes como presidentes da Co-
missão Executiva do evento, ao passo que
Marcelo Palis Ventura e Raul Nunes Galvarro
Vianna foram escolhidos para a função de
vice-presidentes da mesma comissão.
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Vídeos premiados

Fábio Henrique Cacho Casanova

Os vídeos do Congresso de Salvador estarão à disposição dos congressistas em
quiosques digitais de alta definição durante todo o evento, da mesma forma que
aconteceu nos dois últimos congressos do CBO. Além disso, numa atitude pioneira,
os vídeos foram disponibilizados no site do congresso (www.cbo2010.com.br) três
semanas antes do início do congresso.
“Este ano teremos 27 vídeos inscritos, divididos de acordo com as diversas sub-
especialidades da Oftalmologia. Os melhores em quatro categorias, Técnica Ci-
rúrgica; Ensino; Complicações Cirúrgicas; e Interesse Especial receberão prêmios
em solenidade especial do congresso. É importante ressaltar que temos observado
ano a ano grande progresso na qualidade da confecção dos vídeos e a consolidação
definitiva desta importante ferramenta de ensino e de transmissão do conhe-
cimento”, declarou Fábio Henrique Cacho Casanova, Assessor  da Comissão Exe-
cutiva do Congresso para Valorização de Vídeos.

Prêmio Interesse Especial

BLINK
Autores: Victor Cvintal, Edmundo V.
Martinelli e José Ricardo C. L. Rehder
Instituição Principal: Faculdade de
Medicina da Fundação ABC - Santo
André / SP
Instituição Secundária: Instituto de
Oftalmologia Tadeu Cvintal - São
Paulo - SP

Prêmio Técnicas cirúrgicas

Suspensão ao frontal com fáscia
autógena com sutura ajustável
Autores: Gherusa Helena Milbratz,
Sara Ribeiro, Patricia Akaishi e An-
tonio Augusto Cruz
Instituição Principal: Universidade
de São Paulo - Ribeirão Preto - SP

Prêmio Complicações

O curioso caso de embaçamento
monocular após iridotomia peri-
férica a laser
Autor: Ronaldo de Mendonça Badaró
Instituição Principal: Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) -
Belo Horizonte - MG

Prêmio Ensino da
Oftalmologia

Tonometria de Aplanação de Gold-
mann (T.A.G.)
Autores: Rodrigo Teixeira Santos,
Ana Gabriela Coelho de Magalhães
Queiroz, Aline Camargo Guimarães,
Paschoal Josias de Oliveira Júnior,
Sérgio Ricardo de Toledo Colósio,
Camila Flávia Vieira Breijão, Sílvia
Ohana Marques Coelho de Carvalho,
Sílvia Sampaio Pereira da Rocha e
Sérgio Henrique Sampaio Meirelles
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Painel Tira-Dúvidas

pelos médicos oftalmologistas.
“Instalamos o serviço de recepção de
dúvidas no site do congresso, aberto
aos inscritos. As perguntas sobre as
dúvidas que os médicos oftalmologis-
tas encontram no dia a dia de suas
clínicas e os pontos que provocam dú-
vidas em nossa especialidade foram
cadastradas e serão respondidas por
grandes mestres de cada área. Esse
tipo de painel é novidade do Congres-
so de Salvador e permitirá a discussão
com enfoque essencialmente prático
das preocupações manifestadas pelos
próprios congressistas”, afirmou. Nú-
bia Maia

A Coordenadora assegura que todas
as perguntas remetidas serão respon-
didas. Caso não seja possível respon-
dê-las durante as duas horas do en-
contro, as respostas não serão reme-
tidas via internet aos congressistas
que as formularam.

1. Núbia Maia
2. Harley Bicas
3. Denise de Freitas
4. Marco Antônio Rey de Faria
5. Remo Susanna Junior
6. Eduardo Cunha de Souza
7. Renato Ambrósio Junior

Proposta inovadora da Comissão Científica para o Congresso de
Salvador, o Painel Tira-Dúvidas já está acessível aos congressistas 

no site http://www.cbo2010.com.br/?pageContent=tiraDuvidas

Envie suas dúvidas através do site até 30 de setembro.

E
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m 01 de outubro, será reali-
zado o Painel Tira-Dúvidas
dentro da programação do

XIX Congresso Brasileiro de Preven-
ção da Cegueira e Reabilitação Visual.
Nesse evento, os médicos oftalmolo-
gistas terão oportunidade de ouvir
grandes especialistas esclarecendo
questões sobre pontos polêmicos da
ciência e da prática oftalmológicas
anteriormente enviadas para a Comi-
ssão Científica do congresso.
O painel será coordenado por Núbia
Cristina de Freitas Maia e contará
com a participação de Harley Edison
Amaral Bicas, Denise de Freitas, Mar-
co Antônio Rey de Faria, Remo Su-
sanna Júnior, Eduardo Cunha de Sou-
za e Renato Ambrósio Júnior na
função de discutidores encarregados
de esclarecer as dúvidas remetidas
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Simpósio de Ética Médica

tivas de Serviços Administrativos em
Oftalmologia - FeCOOESO).

No dia seguinte, 01 de outubro, às 
16h00, será realizado o Julgamento
Simulado - CFM / CRM na qual haverá
a apresentação dos mecanismos e
das práticas utilizadas pelos conse-
lhos regionais de medicina e pelo
Conselho Federal de Medicina para
julgarem os processos éticos-disci-
plinares envolvendo médicos.
O julgamento terá como coordena-
dores Adamo Lui Netto, Gilberto dos
Passos, Mário Teruo Sato e Nedy Ma-
ria Branco Cerqueira Neves. Atuarão
como discutidores Rafael Dias Mar-
ques Nogueira, André Augusto Homsi
Jorge, Hiran Manuel G. da Silva, José
Augusto Alves Ottaiano, Keila Miriam
Monteiro de Carvalho, Marta Beatriz
Corsi de Fillipi Sartori, Milton Ruiz
Alves, Renato Luiz Gonzaga, Sidney
Júlio de Faria e Souza e Suel Abu-
jamra.

1. Adamo Lui Netto
2. Nedy Maria Branco Cerqueira Neves
3. Rafael Dias Marques Nogueira

1

2

3

N a tarde de 30 de setembro
será realizado um simpósio 

no qual serão abordados os
principais problemas relacionados ao
exercício ético da especialidade. 
Coordenado pelos médicos oftalmolo-
gistas Adamo Lui Netto (conselheiro
do CRM-SP), Nedy Maria Branco Cer-
queira Neves (CRM-BA) e Rafael Dias
Marques Nogueira (CRM-CE), o en-
contro discutirá a refratometria, regu-
lamentação do ato médico, relação
entre o médico e o paciente, erro mé-
dico no exercício da Oftalmologia o
novo Código de Ética Médica e suas
implicações no exercício da Oftalmo-
logia, entre outros pontos. 
Terá como palestrantes, além dos co-
ordenadores, Elisabeto Ribeiro Gonça-
lves, Allan Teixeira Barbosa, Mário
Teruo Sato, Paulo César Silva Fontes,
Gilberto dos Passos, Maurício Rhein
Félix (Departamento Jurídico do CBO),
Nelson Louzada e João Fernandes
(ambos da Federação das Coopera-
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Avaliação das atividades científicas 
do Congresso

Comissão Executiva decide sortear prêmios 
àqueles que participarem voluntariamente dessa avaliação

Esta informação é dada por Rafael
Ernane Almeida Andrade, coorde-
nador de Qualidade do Congresso de
Salvador, que também afirma que o
produto das avaliações será utilizado
para construir uma “memória” dos e-
ventos do CBO, que por sua vez con-
tribuirá para as futuras seleções das
melhores atividades, das que pro-
duzem melhores resultados e tragam
mais informações científicas de qua-
lidade.
Almeida Andrade afirma que o Con-
gresso de Salvador representará um
avanço na avaliação das atividades.
Baseada nas experiências dos con-
gressos anteriores, a comissão encar-
regada de realizar a avaliação da qu-
alidade do evento fez um questionário
diferenciado para cada atividade (sim-
pósio, painel ou curso de instrução),
levando em conta as características
de cada uma delas, o que resultou na
elaboração de 143 impressos diferen-
tes.
“Os coordenadores de cada atividade
terão que comprovar a presença dos
palestrantes no horário programado e
avaliar a qualidade das apresenta-
ções, principalmente em relação à
atualização e didática do apresenta-
dor. Nos painéis, os coordenadores
também avaliarão a participação dos
diferentes painelistas”, afirma.
Os simpósios e cursos de instrução
serão também avaliados pelos con-
gressistas, que serão encorajados a
avaliar a importância dos temas tra-
tados, a abrangência do simpósio,

pontualidade, atualização e didática
de cada palestrante. Nos painéis, a
platéia avaliará tanto o coordenador
do painel quanto os painelistas. O
primeiro será avaliado pela platéia
quanto à importância do tema esco-
lhido, à sua apresentação, dinâmica
do painel e qualidade da coorde-
nação. Os painelistas serão avaliados
quanto à sua atualização sobre o tema
e participação. 
“É importante ressaltar que tudo isto
só funcionará com a participação dos
congressistas, que nos ajudarão a me-
lhorar, cada vez mais, os congressos
do CBO. E, para aumentar a motivação
dos congressistas em participarem
voluntariamente da avaliação pro-
posta, a Comissão Executiva do Con-
gresso de Salvador decidiu que o pre-
enchimento das fichas de avaliação
dará aos congressistas o direito de
participar de sorteio diário, no qual
concorrerão a prêmios como apare-
lhos oftalmológicos e passagens para
o Encontro da Academia Americana
de Oftalmologia em 2011”, concluiu
Rafael Ernane Almeida Andrade.

As atividades
didáticas do XIX
Congresso Brasileiro
de Prevenção 
da Cegueira e
Reabilitação Visual
serão
cuidadosamente
avaliadas, de forma
obrigatória pelos
respectivos
coordenadores, 
e de forma voluntária
pelos congressistas
que delas
participarem. 
No Congresso de
Salvador vamos dar
uma atenção especial
para essa avaliação,
pois queremos
aprimorar e buscar,
cada vez mais, 
a excelência dos
congressos do CBO.

“

”
Rafael Ernane Almeida Andrade
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