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CONSELHO
Deliberativo

lém da premiação dos
trabalhos do congresso e
da entrega simbólica dos

prêmios relacionados com a Prova
Nacional de Oftalmologia de 2010, a
reunião do Conselho Deliberativo do
CBO também aprovou o Relatório Fi-
nanceiro da entidade do ano de 2009
e o Balancete Contábil do primeiro se-
mestre do ano de 2010, apresentados
pelo tesoureiro Mauro Nishi.
De acordo com o relatório apre-
sentado por Nishi, no ano de 2009 o
CBO apresentou superavit aproximado
de R$ 359 mil e o parecer dos audi-
tores externos e independentes rela-
tivo a este período termina afirmando
que “Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis referidas no pará-
grafo C representam adequadamente

em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
em 31 de dezembro de 2009. O su-
peravit de suas aplicações, as muta-
ções de seu patrimônio social e de
seus fluxos de caixa referentes aos
meses constantes naquelas datas, de
acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.”
O Balancete Contábil do primeiro
semestre de 2010, por sua vez, apre-
sentou superavit de cerca de R$ 1.438
mil e o parecer dos mesmos auditores
conclui que “em função do esforço e
trabalho realizado, concluímos que a
demonstração contábil em 31 de julho
de 2010 reflete adequadamente a si-
tuação patrimonial e financeira do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia.”

A
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Outras decisões

- Refração Necessidade Social foi o Tema Oficial eleito para o XXI Congresso
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, que será realizado
em 2014;

- A cidade do Recife foi eleita para sediar o congresso de 2014;

- Os presidentes da Comissão Organizadora do XXXV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, que será realizado em Porto Alegre em 2011, Ítalo Mundialino
Marcon e Jacó Lavinsky, apresentaram um relatório do andamento dos
preparativos do evento, no qual garantiram que a comercialização dos espaços
da exposição comercial está sendo surpreendente e que a intenção da Comissão
Organizadora é implantar uma logística que permita ao congressista ter o evento
todo planejado, tanto na programação científica, como na social, cultural e
gastronômica, antes de chegar à capital gaúcha.

- O presidente da Comissão Organizadora do XX Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual (São Paulo, 2012), Newton Kara
José, propôs que o presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello, também
seja escolhido como presidente da Comissão Executiva do evento, moção que
foi aprovada por aclamação.
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COMISSÃO
de ensino

Durante o Congresso de Salvador, a Comissão de Ensino do CBO realizou uma
reunião com a diretoria da entidade (30 de setembro), um painel sobre “A prova para
obtenção do Título de Especialista” (também em 30 de setembro) e um simpósio
sobre “Currículo Mínimo - O que ensinar de cada especialidade para a formação de
especialistas” (1 de outubro). Em 29 de setembro, foi realizado um wet-lab do
Programa Faco para alunos de cursos de especialização em Oftalmologia
credenciados pelo CBO.
A reunião com a diretoria do CBO foi utilizada para a discussão dos vários planos da
comissão científica e, principalmente, sobre a sistemática que será utilizada para a
utilização das vagas existentes nos vários cursos de especialização credenciados. A
Comissão de Ensino está terminando uma avaliação técnica para a utilização destas
vagas que pode implicar no credenciamento de novos programas de especialização
ou no aumento do número de vagas dos já credenciados ou numa solução híbrida.
Quando concluída, essa solução técnica será encaminhada para a diretoria e para o
Conselho Deliberativo do CBO para as discussões finais.
O Simpósio sobre  “A prova para obtenção do Título de Especialista” foi coordenado
por Maria Cristina Nishiwaki Dantas e dele resultaram várias sugestões para
aprimorar a Prova Nacional de Oftalmologia e a avaliação dos alunos dos programas
de especialização em oftalmologia credenciados pelo CBO. No simpósio sobre
“Currículo Mínimo - O que ensinar de cada especialidade para a formação de
especialistas” foram apresentados os primeiros resultados das discussões que a
Comissão de Ensino vem travando com as várias sociedades de subespecialidades
filiadas ao CBO para determinar o programa mínimo ideal para os cursos de todo o
Brasil.

Liana Ventura apresentando resul-
tados preliminares do estudo sobre
currículo mínimo.

Maria Cristina Nishiwaki Dantas

3349-JotaZ-133b paginado:Layout 1  10/29/10  10:06 PM  Page 26



Congresso de Salvador
27Acesse: www.cbo2010.com.br

Simpósio de Ética
Médica

O Julgamento Simulado de um intrincado caso de transgressão da Ética Médica no exercício da Oftalmologia
foi um dos destaques da programação de 01 de outubro. Utilizando-se dos mecanismos e das práticas que
os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina usam para  julgarem os processos éticos-
disciplinares envolvendo médicos, o julgamento simulado realizado durante o Congresso de Salvador
consegui mobilizar dezenas de médicos e juristas em discussões sobre os alcances e limites da atividade
regulamentadora dos conselhos de medicina e sobre os dilemas que a prática médica provoca no cotidiano
daqueles que a exercem.

CBO Estados 
e Sociedades

Filiadas

A atual situação jurídica do exercício
profissional da Oftalmologia, os
projetos existentes no Congresso
Nacional para regulamentar a chama-
da optometria, as ações que o CBO
vem patrocinando em todo o Brasil pa-
ra valorizar o exercício da assistência
oftalmológica e em defesa da saúde

ocular da população e as perspectivas
desta atuação no próximo ano foram
alguns dos pontos abordados na reu-
nião que a Diretoria do CBO manteve
com representantes do CBO Estados e
das Sociedades de Subespecialidades
filiadas, realizada em 28 de setembro,
no Centro de Convenções da Bahia.
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XIX Congresso
Brasileiro de Prevenção

da Cegueira
e Reabilitação Visual

A Comissão de Prevenção da
Cegueira do CBO, coordenada por
Newton Kara José, realizou sua reu-
nião em 29 de setembro na qual dis-
cutiu, entre outros pontos, o anda-
mento do Programa 2020 no Brasil e
as formas para operacionalizar parce-
rias entre os médicos oftalmologistas
e as autoridades para a implementa-
ção de políticas de prevenção da ce-
gueira e reabilitaçao visual em todo o
País.

Durante todo o congresso, dezenas de médicos oftalmologistas compareceram ao estande do CBO para receberem
assessoria prestada por especialistas ligados a entidade. Maurício Rhein Félix, assessor jurídico do CBO, João Fernandes,
gerente executido da Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia (FeCOOESO),
Edeno Teodoro Tostes (da empresa SOMED Contabilidade Especializada) e Alice Selles (da empresa Selles & Henning
Comunicação Integrada) se revezaram em sanar dúvidas dos associados do CBO relacionadas com questões jurídicas,
administrativas, contábeis e de marketing e comunicação. Este tipo de atividade, iniciada nos congressos anteriores do
CBO, vem obtendo sucesso cada vez maior e no congresso de Salvador a procura superou todas as expectativas.

3349-JotaZ-133b paginado:Layout 1  10/29/10  10:07 PM  Page 28



Congresso de Salvador
Acesse: www.cbo2010.com.br

Os patronos do CBO receberam, durante
o XIX Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual, di-
plomas de reconhecimento da entidade
pelo apoio que prestam à Oftalmologia
brasileira e à sua entidade máxima.

1. O vice presidente do CBO e o diretor de marketing da Essilor, Charles Eric-Poussin

2. Rey de Faria entrega diploma a Elizeu Ramos, gerente nacional de vendas da Opto
Eletrônica.

3. O vice presidente do CBO com Marcelo Montagnoli, diretor de Marketing, Vagner
Dantas, gerente Nacional de Vendas e João Carlos Casares, gerente de Produtos
Farma Care da Adapt 

4. Antônio Manuel Azevedo, presidente da Vistatek, recebe o diploma em nome da
empresa.

5. Luis Lopes, gerente de produto Superfície Ocular da Allergan recebe o diploma de
reconhecimento do vice- presidente do CBO.

6. O vice-presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria, entrega o diploma de
reconhecimento a Giórgio Milo, presidente da Alcon.

1. 2. 3.

4.
5.

6.

29
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A disposição das salas de aulas e da
exposição comercial no Centro de Conven-
ções da Bahia permitiu a montagem de uma
grande área de convivência e informações
que tinha o estande do CBO como centro.
Isto permitiu a racionalização dos serviços
de informações e inscrições e deu oportu-
nidade para encontros e animadas conve-
rsas entre colegas nos intervalos da progra-
mação científica.

31
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A área de exposição comercial do
Congresso de Salvador teve múltiplos usos.
Além da apresentação dos produtos e
serviços. Em muitos estandes foram
realizadas aulas e atividades científicas,
todas devidamente sinalizadas em relação
aos respectivos interesses comerciais
envolvidos. Também houve uma exposição
de quadros de locais turísticos de Salvador.
As empresas do segmento oftálmico
investiram pesadamente na compra de
espaços e na montagem dos respectivos
estandes e o movimento da exposição
comercial foi considerado ótimo durante
todos os dias do evento.
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"Nosso objetivo aqui é que cada
oftalmologista, do menos experiente
ao mais experiente, saia do congresso
tendo aprendido algo novo. E que com
esse novo conhecimento, possa pres-
tar um atendimento melhor ao seu pa-
ciente. Um grande número de pessoas
investiu muitas horas do seu tempo
de forma gratuita e altruísta para
tentar atingir esse objetivo".

Esta meta, traçada pelo presidente da
Comissão Executiva do XIX Congresso
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual, André Barbosa
Castelo Branco, foi plenamente alcan-
çada pelo evento. Cuidadosamente
preparada por dois anos pelas Comis-
são Científica e de Prevenção da Ce-
gueira do CBO, a programação cien-
tífica conseguiu abordar todos os
temas da Oftalmologia atual em todos
os níveis de profundidade, conseguin-
do atender aos interesses de todos os
participantes.
Experiências exitosas de outros even-
tos do CBO, como os cursos de ins-
trução, Dia Especial e a remodelação
dos simpósios e cursos, foram conso-
lidadas no Congresso de Salvador,
permitindo equilibrar a transmissão
dos conhecimentos consolidados e o
debate das novas tendências existen-
tes em todas as áreas da especia-
lidade. Ao mesmo tempo, uma logís-
tica exemplar permitiu que todas as
atividades didáticas fossem avaliadas
pelos respectivos participantes atra-
vés de questionários específicos. Tais
informações foram reencaminhadas
para as comissões e serão de grande
utilidade para o planejamento dos
próximos congressos do CBO.
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XIX Congresso
Brasileiro de Prevenção

da Cegueira
e Reabilitação Visual. Evento
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Outra experiência positiva dos congressos do CBO
que foi confirmada e aprimorada no Congresso de
Salvador foi a discussão dos trabalhos apresentados
na forma de pôster por professores e pesquisadores
mais experientes, com a presença de pelo menos um
autor de cada trabalho. A área reservada aos
pôsteres foi bastante frequentada durante todo o
evento e o debate dos temas expostos foi constante.
Os horários reservados ao exame dos especialistas
foram concorridos e os pesquisadores puderam
aproveitar o evento para aperfeiçoar os respectivos
trabalhos e aprofundar e/ou remodelar as linhas de
pesquisa adotadas. 

Congresso de Salvador
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Em 30 de setembro houve a apresentação do Tema Oficial do Congresso de
Salvador: Prevenção da Cegueira: 10 anos para 2020.
Durante a apresentação, vários dos colaboradores da obra realizaram apresentações
e mostraram dados sobre os aspectos abordados no livro e o resumo da obra pode
ser apreciado e discutido, o que resultou num panorama atual da Prevenção da
Cegueira no País.

A avaliação do sucesso obtido pelo
Simpósio e o planejamento das pró-
ximas ações que serão executadas
por esse departamento do conselho
foram os objetos das discussões
realizadas durante a reunião do CBO
Jovem, realizado em 01 de outubro no
estande do CBO.
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Em 01 de outubro, a Federação das Cooperativas
Estaduais de Serviços em Oftalmologia - FeCOOESO, rea-
lizou sua Assembléia Geral Ordinária na qual foi eleita a
nova diretoria da entidade e foi discutida a situação e a
atuação da federação.
Nelson Terra Louzada foi eleito e empossado presidente
da FeCOOESO na assembléia, tendo como diretor
financeiro Paulo César Fontes, como diretor admi-
nistrativo Nilo Filippe, como diretor secretário José Lu-
ciano Andrade e como diretor inter-institucional Jorge
Mitre. O Conselho Fiscal eleito é composto por Lisabel
Gemperli, Carlos Fernando Ferreira e Wantan Laércio, que
têm como suplentes Edna Almodin, João Lobo e Mário
Ursulino. O Conselho Consultivo passa a ser formado
por Newton Andrade, Nelson Louzada, Newton Kara
José, Humberto Lubisco, Adamo Lui Netto, Denise de
Freitas, Wallace Chamon, Fabíola Mansur, José Luciano
Leitão e Leonardo Akaishi.
A parceria entre o CBO e a FeCCOESO foi ressaltada
durante a assembléia, bem como as negociações com as
direções da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantas
Intraoculares e da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Refrativa para conseguir recursos para que a FeCOOESO
possa continuar a exercer suas atividades.

FeCOOESO

O novo presidente da FeCOOESO, Nelson Louzada
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O último dia do congresso, 02 de outubro, foi dedicado aos
simpósios das sociedades de especialidade filiadas ao CBO.
A programação de cada simpósio foi determinada pela
sociedade e as apresentações caracterizaram-se pela profun-
didade e pela riqueza dos debates.
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A Allergan sorteou entre os congressistas uma
passagem para o encontro da Academia America-
na de Oftalmologia de 2011. O vencedor foi Rober-
to Pinto, de Campina Grande (PB), que rece-
beu simbolicamente o prêmio das mãos de Mário
Oliveira, Gerente Distrital Norte/ Nordeste da
empresa.

Congresso de Salvador
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O Consejo Argentino de Oftalmología manteve um estande no Congresso de Salvador para
divulgar o 29º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, que ocorrerá de 07 a 09 de julho
de 2011 em Buenos Aires.

Sorteio
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O Conselho Brasileiro de Ortóptica (CBOrt) realizou um simpósio no Congresso 
de Salvador. Além disso, várias destas profissionais participaram da programação social
do evento.

O astronauta brasileiro, Marcos Pontes, também
esteve presente no XIX Congresso Brasileiro de Pre-
venção da Cegueira e Reabilitação Visual, onde pro-
feriu palestra motivacional usando sua história como
exemplo de superação, em simpósio promovido pela
Allergan.

Diretoria do CBOrt em Salvador: Celina Tamaki Monteiro de Castro (tesoureira),
Priscila Ciocler Froiman (coordenadora científica), Claudinéia Miranda Dutra
Terra (secretária), Andréa Pulchinelli Ferrari (presidente) e Sílvia Chuffi
(coordenadora regional Sul).

Coordenadoras do Simpósio: Ciocler Froiman
(coordenadora científica do CBOrt) e Claudinéia
Miranda Dutra Terra (secretária)
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As apresentações de Tatau, na noite da solenidade 
de abertura, e da Banda Jammil e da banda Lordão, 
na noite de 01 de outubro, transmitiram a animação
baiana para os participantes do XIX Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual.
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No próximo ano, de 04 a 08 de setembro, todos no Centro
de Convenções da FIERGS, em Porto Alegre, para participar 
do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia
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