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e 29 de setembro a 02 de outubro, a cidade de Salvador foi a capital da 
Oftalmologia Brasileira.
Mais de 4.500 congressistas fizeram do XIX Congresso Brasileiro de Prevenção

da Cegueira e Reabilitação Visual, realizado no Centro de Conveções da Bahia, o maior,
mais importante e abrangente evento oftalmológico do ano no Brasil.
Além da excelência da programação científica e da perfeita logística operacional, o
Congresso de Salvador também caracterizou-se pela discussão equilibrada dos
caminhos que se abrem para a Prevenção da Cegueira e para a Rebilitação Visual no
Brasil contemporâneo e teve importância institucional ímpar ao manifestar o
estreitamento da parceria entre o CBO, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a
Associação Médica Brasileira (AMB) em benefício da Saúde Ocular da população e ao
apontar os novos caminhos para a participação cidadã dos Médicos Oftalmologistas de
todas as regiões brasileiras. 
Ao todo, foram 326 horas/aula divididas em Simpósios de Conteúdo, Simpósios de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, Dias Especiais (Catarata, Cirurgia
Refrativa, Córnea e Lentes de Contato, Glaucoma, e Retina), Cursos Práticos, Cursos de
Instrução e Simpósios das Sociedades de Subespecialidades filiadas ao CBO.
Paralelamente, a maratona de transmissão de conhecimentos médico-científicos
também teve desdobramentos nos simpósios promovidos por empresas do segmento
oftálmico, na discussão dos pôsteres e dos trabalhos apresentados pelos
pesquisadores no evento e na apresentação dos vídeos.
E tudo tendo como cenário a mágica cidade de Salvador e a proverbial hospitalidade
baiana.

D

Depois de fazer a saudação aos
presentes na solenidade de abertura
do evento, o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), José
Luiz Gomes do Amaral fez uma sauda-
ção especial ao CBO e aos médicos
oftalmologistas do Brasil e a sua
atividade social. Ao falar da impor-
tância do XIX Congresso de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual
afirmou que “Vocês têm pela frente
um congresso, um congresso onde os
senhores vão fazer ciência, porque
sem ciência, a vontade e ajudar o
próximo é um desejo vazio. Portanto a
ciência tem que ser aqui adminis-
trada. E a ciência será utilizada para
materializar a compaixão que a todos
nos une neste momento. Este con-
gresso também será utilizado para ce-
lebrar a ética por que a ética nos faz

aos médicos diferentes. Aqui nos
vamos celebrar a ciência e a compai-
xão.”
Também afirmou que cabe aos médi-
cos dirigir o progresso da Medicina e
de definir as maneiras como ele será
utilizada em benefício da população e
não aos gestores públicos e privados
que atuam em seu próprio interesse
tendo a planilha de custos como único
padrão de ação.
“Estamos vendo se multiplicarem
iniciativas espúrias  no sentido de ofe-
recer à sociedade tratamentos menos
qualificados. É preciso mudar esta
realidade. É necessário que encontre-
mos uma forma de vencer a falta de
perspectiva de carreira, a falta de
perspectiva de desenvolvimento pro-
fissional, a falta de perspectiva de
futuro para si e para a família, que

possam levar o médico as mais dife-
rentes regiões do país. Portanto, te-
mos que trabalhar em congressos
como este e em todas as iniciativas
que tivemos acesso para vencer estas
dificuldades. Portanto, reunir ciência e
a forma de aplicá-la à pratica e a
forma de receber este conhecimento e
compartilhá-lo a um número cada vez
maior de pessoas. E assim eu lhes de-
sejo um excelente congresso”, con-
cluiu o presidente da AMB.

1. Discurso de José  Luiz Gomes do Amaral

2. Discurso de Paulo Augusto de Arruda
Mello

Solenidade de Abertura
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O presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello utilizou seu
pronunciamento na solenidade de abertura do XIX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual para agradecer a todos os que
contribuiram para o sucesso de evento e que vem contribuindo para o
desenvolvimento do CBO durante sua gestão.
“O Congresso de Salvador será momento de formação e enriquecimento
científico e profissional, mas também de encontros e confraternização e,
principalmente, de muita reflexão, afirmou.
Arruda Mello também aproveitou a oportunidade para realizar um rápido
balanço do que foi feito no último ano em benefício do CBO, “como forma
de respeito e consideração que minha diretoria e eu temos para com os
médicos oftalmologistas de todo o Brasil que representamos neste
momento.” (veja A Palavra do Presidente, na página 7)
Terminou seu descurso citando o poeta Carlos Drummond de Andrade,
afirmando que as pedras que existem no meio do caminho ”não podem ser
desculpa para a omissão, mas incentivo para a ação”.

Em seu discurso, o coordenador da
Comissão de Ensino do CBO, Rubens
Belfort Junior, destacou o papel que a
Bahia representou na história da Of-
talmologia brasileira e o papel que o
CBO desempenha no sistema educa-
cional da especialidade. Afirmou que
“o CBO pode se orgulhar de ter colo-

cado um sistema educacional ímpar,
não apenas na América Latina, mas
em grande parte dos países do mundo
e isto se a todos que, há muitas gera-
ções, vem trabalhando para manter
esta estrutura adequada e integrada à
associação médica brasileira.”

“Amar é estar presente e estar presente agora com todos vocês é um
presente. Bem vindos ao congresso!”
Foi desta forma que o presidente da Comissão Executiva do Congresso de
Salvador, André Barbosa Castelo Branco, terminou sua intervenção na
solenidade de abertura, quando agradeceu a todos os que contribuíram
para o sucesso do evento. Em seu discurso, Castelo Branco também
ressaltou a necessidade da realização de trabalho conjunto entre a
Oftalmologia brasileira e as autoridades governamentais de todos os
níveis para valorizar a atuação social da especialidade.
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“Com muito orgulho, como presidente da Associação Pan-Americana de
Oftalmologia, que participo da abertura deste congresso. É com grande orgulho
que, como presidente da maior organização oftalmológica da América, estou
aqui no Brasil. A APAO tem como pilares a educação, a prevenção da cegueira
e a união dos médicos oftalmologistas. Obrigado por terem me convidado para
esta maravilhosa Bahia, que conheço há 30 anos. Obrigado e parabéns pelo
congresso.”
Cristián Luco - presidente da Associação Pan-Americana de Oftalmologia
(APAO)

“Um congresso como este é nova-
mente uma oportunidade de renovar
alguns compromissos. A Oftalmologia
é a especialidade, o conjunto de pro-
fissionais que tem sensibilidade so-
cial, preocupação com a saúde publi-
ca que os destaca das demais enti-
dades. Não que as demais não se pre-
ocupem, mas os oftalmologistas têm
sensibilidade muito particular que tem
sido demonstrada ao longo dos anos
por várias iniciativas conjuntas com o
Ministério da Saúde: os mutirões, as
cirurgias eletivas no atual governo, o
Olhar Brasil, que ainda precisa ser
melhor desenvolvido, mais abraçado
pela Oftalmologia brasileira. Acho que
o desafio que temos pela frente, e que
destaca a importância deste congres-
so, é relacionar a prevenção da ce-
gueira com a atenção à saúde de um
modo geral. É impossível se trabalhar
plenamente com a prevenção da ce-
gueira sem trabalhar com a atenção
primária, sem se trabalhar com a Saú-
de da Família e integrar os oftal-
mologistas neste esforço que é dos
mais nobres e mais importantes.”
“Os problemas são muitos. O presi-
dente da AMB colocou alguns que são
reais e importantes. Lembro de um en-
contro do CBO com o ministro Tempo-

rão, no ano passado, no qual foi o
desafio para zerar a fila dos trans-
plantes de córnea. Avançamos algu-
ma coisa, mas há muito mais a
avançar. Hoje temos uma lista de es-
pera de 24 mil pessoas que esperam
por uma ação mais coordenada, mas
eficiente para sair da escuridão. O
CBO, os oftalmologistas brasileiros
são essenciais neste esforço. O minis-
tério vai assinar convênio com o CBO
para desenvolver ações mais efetivas
nesta direção. Mas é importante que
cada oftalmologista assuma seu pa-
pel, assuma como seu este desafio
para resolver esta verdadeira chaga
do Sistema Nacional de Transplantes.
O Ministério da Saúde concedeu na
última semana um aumento significa-
tivo dos honorários profissionais na
realização dos transplantes de córnea,
que é uma forma de valorizar o tra-
balho médico, valorizar o trabalho do
oftalmologista e de mais uma vez sin-
alizar com clareza para a sociedade
brasileira que nos precisamos juntos
enfrentar este desafio.”

Alberto Beltrame, Secretário de As-
sistência à Saúde, na ocasião repre-
sentando também o ministro da
Saúde, José Gomes Temporão
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Em seu pronunciamento na abertura do Congresso de Salvador, o presidente
do Conselho Federal de Medicina (CFM), Roberto Luiz d’Ávila fez,
primeiramente, um rasgado elogio à Bahia “terra de deuses e orixás, de
sincretismo cultural encantador faz com que nos apaixonemos por ela e,
devido aos amigos que aqui temos, faz com que nos sintamos em casa.”
Em seguida, prestou uma homenagem especial à Câmara Técnica de
Oftalmologia instituída pelo CFM, que naquele dia havia se reunido com a
diretoria do CFM na sede do Conselho Regional de Medicina da Bahia para
analisar todos as resoluções e pareceres relacionados com a especialidade.
“Sete pareceres foram aprovados na sua totalidade, com pequenos
acréscimos, dois pareceres foram retirados apenas para complementação e
para acréscimos de novas questões mais adequadas para o exercício da
Oftalmologia. A Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM tem feito um
trabalho fantástico, que engrandece demais a Oftalmologia brasileira e presta
um serviço nobre não só ao CFM, colaborando tecnicamente  com estes
pareceres, mas especialmente à sociedade brasileira, porque estes pareceres
aprovados não são corporativos, mas voltados para a sociedade, voltadas
para o benefício do nosso País”, concluiu o presidente do Conselho Federal de
Medicina.

A Mesa de Honra da Solenidade de
Abertura do Congresso de Salvador
foi formada por:    
André Barbosa Castelo Branco, presi-
dente da Comissão Executiva do XIX
Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual; Paulo
Augusto de Arruda Mello, presidente
do CBO e presidente de honra do Con-
gresso; José Carlos Raimundo Brito,
representante o prefeito de Salvador,
João Henrique Carneiro; Alberto Bel-
trame, secretario de Atenção à Saúde
do Ministério da Saúde, também re-
presentando o ministro da Saúde, Jo-
sé Gomes Temporão; Nilo Holzchuh,
secretário geral do CBO; 

Mauro Nishi, tesoureiro do CBO; Ro-
berto Luiz d’Avila, presidente do Con-
selho Federal de Medicina (CFM);
Cristián Luco, presidente da Associa-
ção Pan-Americana de Oftalmologia;
Newton Kara José, coordenador da
Comissão de Prevenção da Cegueira
do CBO; Wallace Chamon, coordena-
dor da Comissão Científica do Con-
gresso; Rubens Belfort Junior, home-
nageado especial da Sociedade de
Oftalmologia da Bahia; José Luiz Go-
mes do Amaral, presidente da As-
sociação Médica Brasileira (AMB);
Antônio Carlos Vieira Lopes, presiden-
te da Associação Bahiana de Medici-
na; Bruno Castelo Branco, presidente

da Sociedade de Oftalmologia da
Bahia; Marco Antônio Rey de Faria,
vice-presidente do CBO; Nedy Maria
Branco Cerqueira Neves, médica of-
talmologista representante do pre-
sidente do Conselho Regional de
Medicina da Bahia, Jorge Raimundo
de Cerqueira e Silva; Gisélia Santana
superintendente da Superintendên-
cia de Atenção Integral à Saúde ,
representando o governador da Bahia,
Jaques Wagner e o secretario Esta-
dual da Saúde,  Jorge José Santos
Pereira Solla; Marcos Pereira de
Ávila, presidente do Conselho de
Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO. 
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SOLENIDADE
de abertura Homenageados

Durante a Sessão Solene de Abertura
do XIX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual médicos oftalmologistas e
lideranças médicas foram homena-
geados pelos relevantes serviços
prestados á especialidade, ao Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia e à
Saúde Ocular da população. 

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

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 Gestão
(CDG) desta entidade

Epaminondas Castelo Branco Neto -
Professor Adjunto da Universidade
Federal da Bahia

João Orlando Ribeiro Gonçalves -
Professor Titular da Universidade
Federal do Piauí, presidente do CBO -
gestão 1991-93 e integrante do Con-
selho de Diretrizes e Gestão desta
entidade

José Belmiro de Castro Moreira -
Professor da Universidade Federal de
São Paulo - UNIFESP

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

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

Newton Kara José - Professor Titular
da Disciplina de Oftalmologia da
FMUSP e da Disciplina de Oftalmo-
logia 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 

Roberto Lorens Marback - Professor
Titular do Departamento de Oftalmo-
logia da Universidade Federal da
Bahia

Roberto Luiz d’Ávila - Presidente do
Conselho Federal de Medicina

Rubens Belfort Junior - Presidente do
Instituto da Visão, Professor Titular do
Departamento de Oftalmologia da
Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) e coordenador da Comissão
de Ensino do CBO

.

Também houve uma homenagem
especial a 1˚ secretária do CBO,
Fabíola Mansur de Carvalho.
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Em sentido horário:

Hamilton Moreira recebeu homena-
gem em nome de seu pai, Carlos
Augusto Moreira

Elisabeto Ribeiro Gonçalves

Epaminondas Castelo Branco Neto

José Belmiro de Castro Moreira

Fabíola Mansur de Carvalho

José Luiz Gomes do Amaral

Marcos Pereira de Ávila

Rubens Belfort Júnior

Roberto Lorens Marback

Roberto Luiz d’Ávila

Newton Kara José
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A noite da solenidade
terminou com um show 
do cantor baiano Tatau 

(ex-vocalista da banda Ara Ketu)
e com um coquetel

oferecido no próprio Centro
de Convenções da Bahia.
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mais importante atividade 
institucional do XIX Con-  
gresso Brasileiro de Pre-

venção da Cegueira e Reabilitação
Visual foi o Fórum Ministério da
Saúde/ Conselho Federal de Medicina /
Associação Médica Brasileira/ Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia, rea-
lizado em 30 de setembro, que reuniu
representantes das quatro entidades
para a exposição das posições de ca-
da uma delas e para o debate de pon-
tos polêmicos que envolvem o exer-
cício da oftalmologia e a saúde públi-
ca ocular.
A iniciativa foi coordenada por
Marcos Ávila, presidente do Conselho
de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO e
pelo presidente da Comissão execu-
tiva do Congresso de Salvador, André
Barbosa Castelo Branco. 
A primeira palestra do fórum foi
proferida por Alexandre Chater Taleb,
consultor técnico do Ministério da
Saúde para a área de Oftalmologia,

que apresentou um relatório de ativi-
dades do ministério e dos problemas
enfrentados para a execução dos vá-
rios programas ligados à saúde pú-
blica ocular, principalmente o Progra-
ma de Cirurgias Eletivas, o Programa
Olhar Brasil e o projeto para zerar a fi-
la dos transplantes de córnea a médio
prazo.
Depois disso, o 1º vice-presidente do
Conselho Federal de Medicina (CFM),
Carlos Vital Corrêa Lima, fez uma
densa exposição sobre Ética Médica e
as pressões do atual sistema econô-
mico. Corrêa Lima também fez um
apanhado das ações do CFM para
contribuir para o aprimoramento da
Ética Médica no País.
Em seguida, o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), José
Luiz Gomes do Amaral, fez o balanço
histórico da atuação da entidade nos
últimos dois anos em defesa da Medi-
cina e da Saúde Pública, enfatizando a
criação da Classificação Brasileira

Hierarquizada de Procedi-mentos Mé-
dicos, o Programa Diretrizes, os vários
programas de educação médica conti-
+nuada realizados pelas sociedades
de especialidades e a Recertificação
do Título de Especialista.
“Gostaria de encerrar minha exposi-
ção exortando os colegas para que, de
todas as formas possíveis, o tempo
todo, não deixem escapar das nossas
mãos, da sociedade civil, o controle
social tecnicamente qualificado para
manter a qualidade da nossa profis-
são, porque jamais ela esteve, em
qualquer momento da história do nos-
so Brasil, tão ameaçada”, concluiu o
presidente da AMB.
Ao encerrar o fórum, o presidente do
CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello
também historiou a atuação da
entidade na defesa das prerrogativas
profissionais dos médicos oftalmolo-
gistas e na defesa da saúde pública
ocular, enfatizando que tais ações não
estavam separadas, mas formavam

A

Roberto Luiz d’Ávila (CFM), José Luiz Gomes do Amaral (AMB)
e Paulo Augusto de Arruda Mello (CBO)
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um conjunto homogêneo que colocava
os oftalmologistas e a população do
mesmo lado, lutando por uma saúde
cada vez mais disseminada e ética.
Arruda Mello também informou sobre
a reunião que a plenária do CFM havia
realizado em conjunto com a Câmara
Técnica de Oftalmologia na sede do
Conselho Regional de Medicina da
Bahia dedicada exclusivamente à
Oftalmologia (veja nota abaixo).

...não deixem escapar das
nossas mãos, da sociedade civil,
o controle social tecnicamente
qualificado para manter a
qualidade da nossa profissão,
porque jamais ela esteve, em
qualquer momento da história
do nosso Brasil, tão ameaçada”

Durante todo o dia 29 de setembro, os conselheiros do CFM e os integrantes da Câmara Técnica de Oftalmologia do órgão
estiveram reunidos na sede do Conselho Regional de Medicina da Bahia discutindo resoluções e pareceres relacionados
com a especialidade. No final do encontro, foram aprovados sete resoluções e pareceres e outras duas resoluções foram
reencaminhadas para as instâncias técnicas do CFM para ajustes jurídicos e técnicos.
O encontro foi realizado durante a realização do Congresso de Salvador, na capital baiana, de comum acordo entre o CBO
e o CFM com o objetivo de debater exclusivamente as pendências existentes no CFM relacionadas com o exercício da
Oftalmologia.
As resoluções e pareceres aprovados serão divulgados oficialmente pelo CFM nas próximas semanas.

André Barbosa Castelo Branco 
e Marcos Ávila

Rafael Dias Marques Nogueira José Fernando Maia Vinagre

Alexandre Chater Taleb

Carlos Vital Corrêa Lima

Reunião do CFM no CREMEB
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CBO
Jovem

O Simpósio Especial CBO Jovem,
realizado na manhã de 30 de
setembro, contou com a presença de
centenas de alunos dos cursos de
especialização, residentes e jovens
médicos em início de carreira. 
O simpósio, coordenado por Paulo Au-
gusto de Arruda Mello Filho e Ricardo
Holzchuh, foi um amplo painel em que
foram abordados vários temas ligados
à atividade profissional e social dos
médicos oftalmologistas, tais como
aspectos de administração de consul-
tórios e clínicas, relacionamento com
as empresas do seg-mento oftálmico,
Ética, educação con-tinuada, políticas
públicas de saúde ocular e a atuação
do CBO.
Na abertura do simpósio, o secretário
geral do CBO e supervisor do CBO
Jovem, Nilo Holzchuh, fez uma breve
explanação sobre esta comissão do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Criado na gestão do presidente
Harley Bicas (2005/07), o CBO Jovem
ganhou nova dinâmica no último ano.

Várias reuniões para planejamento
foram efetuadas e a comissão vem
desenvolvendo uma série de ativi-
dades. Além disso, foi implantada a
sistemática de fazer com que pelo
menos um representante dos jovens
acompanhe os diretores do CBO em
reuniões importantes com as esferas
públicas e empresariais nas quais a
entidade atua.
Um dos pontos altos do Simpósio foi a
palestra do presidente da Associação
Médica Brasileira (AMB), José Luiz
Gomes do Amaral, sobre Educação
Médica Continuada, na qual relatou
os passos que a AMB e o CFM, em
conjunto com as sociedades médicas
de especialidade (entre as quais o
CBO) deram para disponibilizar
educação médica de qualidade aos
profissionais de todo o País e para
valorizar cada vez mais o esforço para
obter o constante aperfeiçoamento.
Entre estas medidas destacou a
recertificação periódica do Título de
Especialista através da comprovação

de participação de seu portador em
atividades de educação continuada.
O presidente da AMB acompanhou as
discussões de todo o Simpósio Espe-
cial CBO Jovem e ao seu término
declarou-se impressionado com a ca-
pacidade da Oftalmologia brasileira
em renovar-se e em levar aqueles que
estão se iniciando na especialidade a
procurar os rumos da participação e
da preocupação social.
O Simpósio Especial CBO Jovem foi
encerrado pelo presidente do CBO,
Paulo Augusto de Arruda Mello, que
fez um balanço das atividades do CBO
em defesa da Oftalmologia brasileira
e do aprimoramento profissional do
médico oftalmologista e dos proble-
mas enfrentados pela entidade e
pelos especialistas em todo o Brasil.
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CONSELHO
Deliberativo

Em 30 de setembro, antes do início da Reunião do Conselho Deliberativo
e da Assembléia Geral de Associados do CBO, foi realizada a Solenidade
de entrega de Homenagens e Prêmios relacionados com a Prova Nacional
de Oftalmologia de 2010 e com o Congresso de Salvador

Entregue ao aluno que obteve a maior nota nas provas teóricas da Prova Nacional
de Oftalmologia e ao coordenador do Curso de Especialização em Oftalmologia
credenciado pelo CBO que obteve a melhor média nas provas dos últimos quatro
anos. O Prêmio consiste em viagem, estadia e inscrição no encontro da
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) que em 2010 foi
realizado em Fort Lauderdale (Flórida, EUA), de 02 a 06 d maio. A entrega
simbólica foi realizada por Edvoneide Barroso, gerente executivo de vendas da
Allergan, aos coordenadores do curso Paulo Augusto de Arruda Mello e Wallace
Chamon, que também recebeu o prêmio em nome do aluno Renato Magalhães Passos,
que não pode comparecer ao congresso.
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1. Prêmio Interesse
Especial

3.Prêmio Complicações 4.Prêmio Ensino 
da Oftalmologia

2.Prêmio Técnicas
Cirúrgicas

1.André Barbosa Castelo Branco
entrega o diploma a Victor Cvintal,
primeiro autor do vídeo “Blink”

2.Gherusa Helena Milbratz, primeira
autora do vídeo “Suspensão ao fron-
tal com fáscia autógena com sutura
ajustável”, recebe o diploma das
mãos de Antônio Augusto Cruz

3.Ronaldo de Mendonça Badaró,
autor do vídeo “O curioso caso de
embaçamento monocular após irido-
tomia periférica a laser”, recebe o di-
ploma das mãos de Wallace Chamon

4.André Barbosa Castelo Branco faz a
entrega do diploma para Rodrigo
Teixeira Santos, primeiro autor do
vídeo “Tonometria de aplanação de
Goldman (T.A.G..)”

O Prêmio Waldemar e Rubens Belfort Mattos é entregue
ao primeiro autor do melhor artigo publicado na revista
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia durante o ano
anterior. Foi conquistado por Maria Lúcia Habib Simão ,
primeira autora do artigo “ Efeitos da injeção intraor-
bitária de carboximetilcelulose 6,0% em coelhos,
análise histológica e da mecânica ocular“, publicado no
número 6, volume 72, novembro/ dezembro de 2009 da
publicação. Como a autora não pode comparecer ao
congresso, diploma foi entregue a Harley Bicas pelo
editor da revista, Wallace Chamon

Acesse: www.cbo2010.com.br
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Prêmios Regionais

Werner Passarinho Cella, primeiro autor do trabalho “Eletrovisuo-
grama axonal: achados em indivíduos normais”, recebe o diploma das
mãos de Nilo Holzchuh

André Barbosa Castelo branco faz a entrega do diploma a Cristina
Maria Bittencourt Garrido, primeira autora do trabalho “Técnica de
enucleação com menor risco de sangramento e hematomasa em
doadores de córnea no Banco de Olhos de Amazonas”

Heitor Panetta, primeiro autor do trabalho “Ensaio clínico
aleatorizado da crioterapia intraoperatoria X fotocoagulação a laser
para retinopexia”, recebe o diploma de Nilo Holzchuh

Edson Procianoy, primeiro autor do trabalho “Comparação de dois
métodos para a realização do teste de fixação preferencial em
pacientes com estrabismo”, recebe o diploma de Wallace Chamon 

Centro Oeste Sudeste

SulNorte

Paulo de Tarso Ponte Pierre Filho,primeiro autor do trabalho “Learning effect of
Humphrey Matrix Frequency doubling technology perimetry in patients with
open-angle glaucoma”, vencedor do Prêmio Regional Nordeste, não pode

comparecer ao congresso para receber o Diploma correspondente
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Prêmio CBO

O presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello, entrega o diploma do Prêmio
Conselho Brasileiro de Oftalmologia a Tiago dos Santos Prata, primeiro autor do
melhor trabalho apresentado no congresso: Fatores associados à resposta da
cabeça do nervo óptico à variação da pressão intraocular em pacientes
glaucomatosos.

PRÊMIOS

1. Nilo Holzchuh entrega o diploma a
Cynthia Azeredo Cordeiro, primeira
autora do trabalho “Comunicação entre
toxoplasma gondii e seu hospedeiro:
impacto do genótipo do parasita na
resposta inflamatória”

2. Anderson Gustavo Teixeira Pinto,
primeiro autor do trabalho “An
experimental protocol of the model to
quantify traction applied to the retina
by vitreous cutters”, recebe o diploma,
entregue por Wallace Chamon

3. Paula de Camargo Abou Mourad,
primeira autora do trabalho “Expecta-
tivas e conhecimento entre pacientes
com indicação de transplante de cór-
nea” e o secretario geral do CBO, Nilo
Holzchuh

4. Newton Kara José Júnor, primeiro
autor do trabalho “Cirurgia de catarata:
custos para os pacientes no período
pós-operatório”, recebe o diploma das
mãos de Nilo Holzchuh

5. Camila Haydee Rosas Salaroli,
primeira autora do trabalho “Reprodu-
tibilidade da espessura do I-LASIK Flap
utilizando Tomografia de Coerência
Óptica de segmento anterior” e o pre-
sidente da Comissão Executiva do Con-
gresso, André Barbosa Castelo Branco

6. Ivana Lopes Romero, primeira autora
do trablaho “Uso do colírio azul de
toluidina a 1% no diagnóstico das
neoplasias de células escamosas da
superfície ocular”, recebe o diploma
das mãos do presidente do CBO.

1. 2.

3. 4.

6.

Prêmio Pesquisa Básica Prêmio Oftalmologia Cirúrgica

Prêmio Educação em Saúde Ocular

Prêmio Trabalho Internacional 

Prêmio Prevenção da Cegueira

5.

Prêmio Oftalmologia Clínica
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