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Congresso Brasileiro 
de OftalmologiaXXXVI 

O Rio Grande do Sul espera por ti!
Para essa edição, nosso grande objetivo é oferecer a todos um belo
congresso, resultado da parceria entre as áreas científica e
comercial, possibilitando a troca de informações e o enriquecimento.
A programação científica será muito atrativa, com uma abrangência que deverá satisfazer todas as expectativas. A
presença de nomes importantes no cenário internacional permitirá um intercâmbio de conhecimento e também um
reconhecimento aos palestrantes nacionais. Além da programação social do congresso, vamos propor inovações para
que os nossos visitantes conheçam melhor uma cidade que tem muito a oferecer.
Os acompanhantes terão muito a visitar. A cidade estará particularmente festiva no período do evento, às vésperas das
comemorações alusivas à Semana Farropilha, que remete às tradições gaúchas, com muitas atrações.
Além disso, os nossos reconhecidos espaços culturais e importantes museus, além das variedades gastronômicas, fazem
de Porto Alegre mais do que uma passagem, não deixe de estender a visita ao interior do Rio Grande do Sul, a Rota dos
Vinhedos, a Serra Colonial, a região Missioneira, o PampaN

Italo Marcon e Jacó Lavinsky

Venha viver este evento.

Porto Alegre - 05 a 08 de setembro de 2011
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Novidades na 

Programação Científica

- Dia Especial em seis áreas da
Oftalmologia: 
1) Catarata; 
2) Cirurgia Refrativa; 
3) Córnea e Lentes de Contato; 
4) Glaucoma; 
5) Oculoplástica; 
6) Retina.

“O sucesso alcançado pelo Dia Especial
nos congressos anteriores promovidos
pelo CBO levou ao aumento do número
de matérias que serão tratadas em Porto
Alegre. Foi um processo quase que
natural que proporcionará aos médicos
oftalmologistas maiores oportunidades
para se atualizar completamente no
ponto da especialidade que consideram
importante para a atividade profissional”
(Ítalo Mundialino Marcon)

- Presença marcante de convidados
internacionais
“Queremos agregar conhecimento
gerado em outros países à nossa massa
crítica oftalmológica. Acreditamos que
este é um momento privilegiado para
somar novas atualizações, novas visões
e enriquecer ainda mais os debates
dentro de nossa especialidade.”
(Jacó Lavinsky)

- Sessão Nobre
“Debater várias dimensões do futuro de
nossa especialidade é, de certa forma,
ajudar a construí-lo. É isto que
pretendemos fazer na Sessão Nobre ao
discutir as Células Tronco,
Nanotecnologia, Visão Artificial e o
Tecnologias em Desenvolvimento para a
Oftalmologia”
(Ítalo Mundialino Marcon e Jacó Lavinsky)

- Atividades voltadas para a
comunidade
“Aproveitando a realização do
congresso, médicos oftalmologistas do
Rio Grande do Sul, em parceria com
organizações comunitárias, promoverão
vários eventos para a conscientização da
sociedade sobre temas de saúde ocular
e prevenção da cegueira. Temos certeza

que esta atividade contribuirá para gerar
um ambiente social de sinergia que
beneficiará o evento e seus
participantes”.
(Jacó Lavinsky)

Programação Social

“Vamos ter atividades sociais em todas
as noites do congresso”
(Jacó Lavinsky)

“Na primeira noite vamos organizar um
“Jantar para grupos de Interessess
Afins”, uma atividade por adesão que
pretende congregar os oftalmologistas
das várias partes do Brasil em encontros
que terão como motivos pontos de
interesse sem ligação com a
especialidade, manifestados com
antecedência, como por exemplo
enologia, tênis ou interesses culturais
específicos”.
(Ítalo Mundialino Marcon)

“Na noite da Solenidade de Abertura
teremos uma apresentação teatral de
alta qualidade que encantará todos os
congressistas. Nas outras noites,

Os presidentes da Comissão Executiva 

do evento respondem
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teremos atividades diferenciadas para
aqueles que preferem músicas mais
movimentadas e para aqueles que
preferem atividades mais tranquilas.
Além disso, estamos planejando até
atividades esportivas para integrar os
congressistas e a comunidade de Porto
Alegre. Ninguém será esquecido”
(Jacó Lavinsky)

Turismo

“O Rio Grande do Sul tem história e
cultura peculiares e áreas de grande
interesse turístico: a região Serrana,
com Canela e Gramado, a região das
Missões, os Pampas, a região Vinícola e
o cânion do Itaimbezinho, apenas para
citar os mais conhecidos. Além disso,
estaremos perto de Buenos Aires,
Montevidéu e Punta del Este. O difícil
realmente será escolher entre tantos
destinos igualmente atraentes”
(Ítalo Mundialino Marcon)

“Nos dias imediatamente anteriores ao
Congresso será realizada a Exposição
Internacional de Animais, Máquinas,
Implementos e Produtos Agropecuários,
Expointer, o maior evento do Brasil
voltado para o agribusiness, na cidade
de Esteio, Grande Porto Alegre, que
pode ser uma atração a mais para
muitos colegas que tenham interesse
nesta atividade. Também estaremos há
poucos dias da abertura da Semana
Farroupilha, tradicional evento festivo do
Rio Grande do Sul, que ocorre de 14 a 20
de setembro, com atividades em

homenagem à Revolução Farroupilha”.
(Jacó Lavinsky)

Infraestrutura

“O XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia será realizado no Centro de
Eventos da FIERGS, considerado como
um dos mais modernos e mais bem
equipados do País para eventos de
grande porte. As atividades didáticas e a
exposição comercial serão realizadas em
ambientes totalmente climatizados, com
completa infraestrutura operacional para
quaisquer equipamentos eletrônicos e
de informática”.
(Ítalo Mundialino Marcon)

“O centro de convenções está localizado
a oito quilômetros do centro de Porto
Alegre, que serão percorridos em poucos
minutos pela free-way que contorna a
cidade. O transporte dos congressistas
vem sendo uma de nossas maiores
preocupações e temos condições para

equacionar a questão com muita
tranquilidade para o conforto de todos
os participantes do evento”.
(Jacó Lavinsky)

Preparativos

“O cronograma de preparação do
congresso está sendo seguido e não
haverá improvisações. No evento de
Porto Alegre estamos unindo o braço
científico-acadêmico e o braço comercial
para um grande abraço a todos os
médicos oftalmologistas do Brasil. Além
disso, a preocupação da Comissão
Executiva é montar um evento com
relação muito positiva para o
congressista que terá o máximo de
proveito em todos os campos por um
custo bastante competitivo”
(Ítalo Mundialino Marcon)

“E tudo isto, com direito ao pôr-do-sol às
margens do Guaíba”
(Jacó Lavinsky)
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Os médicos oftalmologistas de todo
o País dispõem de várias formas
para apresentarem os resultados de
seus trabalhos e pesquisas no XXXVI
Congresso Brasileiro de
Oftalmologia. Parte considerável da
programação do mais importante
evento científico da especialidade é
composta por formatos de exposição
que privilegiam a participação de
jovens pesquisadores e daqueles
que se dedicam a explorar novos
rumos para a aquisição, ordenação e
transmissão do conhecimento. 
Ao lado das tradicionais formas de
exposição, na qual o conhecimento
consolidado é transmitido por
especialistas especialmente
convidados pela Comissão Científica

do CBO, temos as seguintes
modalidades de apresentação e
debate, que demonstram o
dinamismo da Oftalmologia
brasileira:

1) Cursos de Instrução - São cursos
de duas horas de duração, propostos
de forma individual ou em grupos,
avaliados pela Comissão Científica
do CBO e selecionados de acordo
com a procura por parte da
comunidade oftalmológica e de
acordo com a avaliação de seus
participantes nos congressos
brasileiros e de prevenção da
cegueira anteriores. (veja matéria na
página 35).

2) Trabalhos Científicos - Podem ter a
forma de Temas Livres para
apresentação oral durante os
simpósios ou o formato de Pôsteres,
apresentados em área nobre do
local de realização do congresso,
com avaliação e discussão feita por
especialistas no tema e presença
obrigatória do(s) autor(es) em
horários determinados. Vem sendo
objeto de constante valorização e os
critérios para sua inscrição,
apresentação e premiação nos
eventos do CBO vem se tornando
mais rígidos ano a ano. 
3) Vídeos - O Congresso abre espaço
especial para a apresentação
permanente dos vídeos inscritos em
quiosque localizado em área nobre.
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Os eventos promovidos pelo CBO também  
proporcionam aos participantes a oportunidade 

de receber as lições dos grandes mestres e de entrar 
em contato com o conhecimento consolidado...

!

4) Relatos de Casos - São expostos
em área especialmente determinada
do recinto do congresso.

Para o presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello, “houve
tempo em que congresso era apenas
o local onde professores e
pesquisadores renomados faziam
exposições e eram ouvidos. Os
eventos promovidos pelo CBO
também  proporcionam aos
participantes a oportunidade de

receber as lições dos grandes
mestres e de entrar em contato com
o conhecimento consolidado, mas
temos, a cada ano, a preocupação
de abrir formas para a apresentação
daquele conhecimento que ainda
está em discussão e em processo de

consolidação e de difusão entre a
comunidade científica. 
Esta é uma marca diferencial dos
congressos do CBO e a crescente
participação dos jovens
oftalmologistas demonstra que este
é um caminho certo e sem volta”N

10 de abril de 2011, às 17hs. é a data limite para envio dos resumos trabalhos (temas livres, pôsteres e
relatos de casos), propostas de vídeos e das propostas de Cursos de Instrução para serem avaliados pela
Comissão Científica do CBO.
O autor principal deverá estar devidamente inscrito no congresso. 

O CBO só aceitará o envio dos resumos e propostas por via digital.
Os resumos e propostas devem ser enviados em língua portuguesa. Os documentos enviados em outros
idiomas não serão avaliados.
Verifique com cuidado as normas para envio dos resumos de trabalhos e propostas de cursos no site do
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia e leve em consideração prazos e disponibilidades
.

Visite o site www.cbo2011.com.br

Atenção: data para envio dos trabalhos
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Dia Especial

05 de setembro, o primeiro dia do
congresso, com inscrição feita de
forma separada.

A intenção básica desta forma de
apresentação é proporcionar aos
médicos oftalmologistas a
possibilidade de ter o inventário
completo de tudo o que está sendo
discutido e pesquisado no grande

tema que escolheu como o mais
importante para reciclar e aprimorar
seus conhecimentos. 
Em Porto Alegre serão sete os
grandes temas motivo de Dia
Especial: 
1) Catarata; 
2) Cirurgia Refrativa; 
3) Córnea e Lentes de Contato; 
4) Glaucoma; 

5) Oculoplástica; 
6) Retina. 
Cada um deles, com oito horas
duração, com total de 56 horas,
correspondentes a 18% do tempo
dedicado à Programação Científica
do Evento. Seus presidentes e vice-
presidentes são escolhidos pelo
presidente do CBON
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Catarata
1. Armando Stefano Crema

Presidente
2. Lincoln Lemes de Freitas

Vice-presidente

Cirurgia Refrativa
3. Paulo Schor

Presidente
4. Renato Ambrósio Júnior

Vice-presidente

Córnea
5. Luciene Barbosa de Sousa

Presidente
6. Flávio Jaime Rocha

Vice-presidente

Lentes de Contato
7. Hamilton Moreira

Presidente
8. Regina Kazumi Noma de Campos

Vice-presidente

Glaucoma
9. João Antônio Prata Júnior

Presidente
10.Wilma Lelis Barboza

Vice-presidente

Óculoplástica
Ricardo Morchbacher
Presidente

11.Midori Hentona Osaki e
12.Suzana Matayoshi

Vice-presidentes

Retina
13.Antônio Marcelo Casella

Presidente
14.Rodrigo Jorge

Vice-presidente

1 2 3

5 64

8 97

11 1210

1413
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Campo Tema

Administração Como obter Sucesso Administrativo
Catarata I Fundamentos da Facoemulsificação
Catarata II Tudo o que você gostaria de saber sobre LIOs
Catarata III Enfrentando Complicações Per e Pós Operatórias
Cirurgias Combinadas Simpósio de Cirurgias Combinadas

Córnea I O que Mudou em Córnea e Doenças
e Externas no Século XXI

Córnea II Avanços em Cirurgia da Córnea e Superfície Ocular
Estrabismo Simpósio de Estrabismo
Glaucoma I Interpretação da Tecnologia
Glaucoma II Consensos em Glaucoma
Glaucoma III Terapêutica Clínica e Cirúrgica
LC I Fundamentos da Adaptação da Lente de Contato
LC II Adaptação em Casos Especiais
Neuroftalmologia Simpósio de Neuroftalmologia 
Oftalmopediatria Abordagem do Paciente Pediátrico
Oncologia Ocular Atualidades em Tumores Intra-Oculares
Órbita Simpósio de Órbita

Plástica Ocular e Vias
Lacrimais Anomalias Posicionais Palpebrais

Plástica Ocular e Vias
Lacrimais Estética

Refração I Epidemiologia e Gênese das Ametropias
Refração II Conquistando o Paciente
Refração III Técnicas de Refratometria Avançadas
Refrativa I Cirurgia Refrativa no dia a dia do consultório
Refrativa II Chegando aos Limites
Retina I Retinopatia Diabética
Retina II Tratamento das Doenças da Mácula
Retina III Consensos e Controvérsias em Retina e Vítreo
Tecnologia I Tecnologia em Segmento Anterior

Tecnologia II Tecnologia em Segmento Posterior

Trauma Simpósio de Trauma Ocular

Uveítes Semiologia e Tratamento das Uveítes

Vias Lacrimais Simpósio de Vias Lacrimais

Visão Subnormal Como Ajudar o seu Paciente com Baixa Visão

CBO Congresso

www.cbo2011.com.br
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Simpósios
Os simpósios dos congressos
promovidos pelo CBO são atividades
nas quais as palestras são
ordenadas de maneira didática com
exposição geral e abrangente sobre
o tema abordado, voltado para o
médico oftalmologista em atividade
ou treinamento que deseja atualizar-
se em determinado(s) ponto(s).
No XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia haverá três tipos de
simpósios:

1) Sessão Nobre
Para apresentação de temas de
vanguarda na pesquisa científica e
discussão sobre suas possíveis
repercussões na prática
oftalmológica. Esta modalidade de
apresentação será uma das grandes
novidades do congresso de Porto
Alegre. Quatro grandes temas serão
objeto de Sessão Nobre: Células
Tronco, Nanotecnologia, Visão
Artificial e Novas tecnologias em
Desenvolvimento na Oftalmologia.

2) Simpósio por Conteúdo
Com coordenadores, palestrantes e
temas definidos pela Comissão
Científica do CBO, podem ter
duração de duas ou quatro horas,
dependendo do tema abordado.
Durante os Simpósios de Conteúdo
são apresentados os Temas Livres e
Vídeos relacionados com o que está

sendo abordado. Para o congresso
de Porto Alegre, a Comissão

Científica definiu a realização dos
seguintes simpósios por conteúdo:
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3) Simpósios Especiais
Programações organizadas e
realizadas por outras entidades ou
outras instâncias do CBO com o
propósito de apresentar ou debater
aspectos bastante específicos da
especialidade ou de temas
indiretamente ligados à Oftalmologia
ou que afetam sua prática;

a) Simpósios das sociedades
filiadas ao CBO serão realizados
no último dia do evento. A
programação de cada um deles é de
responsabilidade das respectivas
diretorias e comissões científicas.
Caracterizam-se por apresentarem

programações com grau maior de
especificidade, que procuram
atender aos interesses didáticos
daqueles que trabalham e/ou
pesquisam nas áreas abordadas;

b) Simpósios de instâncias e
comissões do CBO: Simposio dos
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
(editoria dos ABO), Fórum de Alunos,
Residentes e Jovens Oftalmologistas
(organizado pelo CBO Jovem);
Simpósio de Ensino (Comissão de
Ensino); Simpósio de Diretrizes
Oftalmológicas (comissão do CBO
junto à Associação Médica
Brasileira - AMB - para discutir

diretrizes médicas da especialidade);

c) Simpósios de outras
entidades: Simpósio da Brazilian
Association Vision and
Ophthalmology (BRAVO) , Simpósio
do Conselho Brasileiro de Ortóptica
(CBOr) e Simpósio da Associação
Pan-Americana de Banco de Olhos
(APABO).

Os simpósios em suas várias
modalidades preencherão 38% da
Programação Científica do XXXVI
Congresso Brasileiro de
OftalmologiaN

Nota: Até a realização do evento podem ocorrer ajustes que impliquem 
em modificações pontuais na relação de simpósios.
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Campo Tema

Administração Como Tornar mais Fácil o dia-a-dia Difícil da Clínica

Banco de Olhos Administrando Eficientemente Questões 
Relacionadas ao Banco de Olhos

Catarata I O que Fazer e Não Fazer em Cirurgia de Catarata

Catarata II Facoemulsificação: O que é Importante 
Para o Oftalmologista nos Dias de Hoje

Catarata III Saindo de Complicações na Cirurgia de Catarata -
Discussão com Vídeos

Cirurgia Refrativa I Cirurgia Ceratorrefrativa em 2011
Cirurgia Refrativa II Além da Córnea com Segurança?
Cirurgia Refrativa III No Fio da Navalha: "Potpourri" de Imagens
Córnea I Resolvendo Ceratites Infecciosas

Córnea II Expectativa de Sucesso no Tratamento 
de Doenças da Superfície Ocular

Córnea III Controvérsias em Alergias Oculares
Ensino Ensinando a Ensinar
Estrabismo Reoperações
Fraudes Questionando os Resultados Científicos
Glaucoma I Glaucoma Congênito

Glaucoma II O que é Supérfluo e o que é 
Necessário no Diagnóstico?

Lentes de Contato I Lentes de Contato - Presbiopia
Lentes de Contato II Lentes de Contato em Situações Especiais
Neurooftalmologia Diagnóstico Diferencial
Oftalmologia Pediátrica A Importância do Oftamopediatra
Órbita Desafios em Órbita
Plástica Cirurgia Palpebral
Prevenção Painel de Prevenção da Cegueira
Refração I Prescrição de Óculos em Presbiopia
Refração II Enfrentando Dificuldades no Consultório
Retina I Descolamento de Retina
Retina II Doenças Vasculares da Retina
Retina III Tratamento das Doenças da Mácula

Tira Dúvidas Respostas às Dúvidas Individuais dos Congressistas
(veja matéria na página 37)

Trauma Trauma Ocular: Consenso e Controvérsias

Tumores Temas Controversos em Oncologia Ocular

Uveítes I Casos Desafiadores: Parece Uveite, Será que é?

Uveítes II Uveítes Infecciosas

Visão Subnormal Abordando o Paciente com Baixa Visão

CBO Congresso

www.cbo2011.com.br
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Painéis

Os painéis dos congressos
promovidos pelo CBO são
oportunidades para a ocorrência de
debates, polêmicas, apresentação
de pontos de vista diferenciados
sobre aspectos nos quais as
condutas não estejam plenamente
consolidadas. 

A Comissão Científica do CBO já
programou para o evento de Porto
Alegre os seguintes painéis:

Nota: Até a realização do evento
podem ocorrer ajustes que
impliquem em modificações 

pontuais na relação ao lado N
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Cursos de Instrução

Em 10 de abril termina o prazo para a
inscrição dos Cursos de Instrução
que serão analisados pela Comissão
Científica do CBO para fazerem parte
da programação científica do XXXVI
Congresso Brasileiro de
Oftalmologia. A inscrição será feita
exclusivamente através do site do
congresso, www.cbo2011.com.br
De acordo com Jonathan Clive Lake,
assessor para Cursos de Instrução
da Comissão Científica do CBO, as
normas para a apresentação das
sugestões e para a aprovação desta
modalidade de programação
científica continuam as mesmas das
que foram seguidas nos congressos
anteriores do CBO.
“Os critérios para aprovação dos
Cursos de Instrução por parte da
Comissão Científica do CBO são:
qualidade, ineditismo e didatismo. 

É importante que se leve em
consideração o programa geral do
congresso para não propor temas
que serão apresentados nos
simpósios e painéis. Os autores das
propostas devem ter idéias e
abordagens diferenciadas e se 
preocuparem com o conteúdo
adequado”, afirmou.
Clive Lake ressalta que a experiência
dos Cursos de Instrução vem se
revelando uma das mais positivas
dos congressos promovidos pelo
CBO, tanto para seus autores, que 

têm chance de submeter à
comunidade oftalmológica enfoques
e pesquisas originais, como para os
alunos, que se vêem confrontados
com uma programação científica
mais rica e estimulante.
“É importante deixar claro que o

Curso de Instrução é porta aberta
para qualquer médico oftalmologista
participar do congresso de forma
acadêmica, o que beneficia aqueles
que não fazem parte de faculdades
ou de serviços ligados ao ensino.
Porém é fundamental que os autores
destes cursos garantam a presença
dos palestrantes que inscreveram,
pois tivemos casos em que ajustes
de última hora acabaram
empobrecendo o curso e
desmoralizando seus proponentes.
Foram poucos, é verdade, mas este 

ano estaremos mais atentos para 
evitar a repetição de situações deste
cada vez mais, os muitos aspectos
positivos dos Cursos de Instrução
dos congressos promovidos pelo
CBO”, concluiu Jonathan Clive LakeN

É importante deixar claro que o Curso de Instrução 
é porta aberta para qualquer médico oftalmologista 

participar do congresso de forma acadêmica, 
o que beneficia aqueles que não fazem parte 

de faculdades ou de serviços ligados ao ensino. 

Jonathan Clive Lake

Assessor para Cursos de Instrução 
da Comissão Científica do CBO
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Cursos de Instrução
Cursos de Instrução são propostos por médicos oftalmologistas, individualmente ou em grupo, 

e têm como objetivo transferir habilidades e conhecimentos sobre assuntos específicos, 
proporcionando grande grau de liberdade à comunidade oftalmológica propor e ministrar cursos, 

que são aprovados pela Comissão Científica do CBO. 
No XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia serão apresentados 48 Cursos de Instrução N

Ítalo Mundialino Marcon - Presidente

Jacó Lavinsky - Presidente

Alexandre Seminoti Marcon - Vice-presidente

Jacobo Melamed Cattan  -Vice-presidente

João Borges Fortes Filho - Vice-presidente

Samuel Rymer - Vice-presidente

Afonso Reichel Pereira - Secretário

Francisco José de Lima Bocaccio - Secretário

Rosane da Cruz Ferreira - Secretária

Sérgio Kwitko - Secretário

Humberto Lubisco Filho - Tesoureiro

Jorge Freitas Esteves - Tesoureiro

Marcelo Krieger Maestri - Tesoureiro

Ricardo Morschbacher - Tesoureiro

Daniel Lavinsky - Assessor da Presidência
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Painel Tira-Dúvidas
“Os resultados do Painel Tira-
Dúvidas, implantado no Congresso
de Salvador em 2010, foram muito
positivos e esta modalidade de
apresentação será repetida no
XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, em Porto Alegre, nos
mesmos moldes.”

Foi o que afirmou Núbia Cristina de
Freitas Maia, coordenadora da
atividade. O Painel Tira-Dúvidas foi
organizado pela primeira vez no
congresso de prevenção da
cegueira do ano passado, quando os
médicos oftalmologistas enviaram
suas dúvidas por e-mail
antecipadamente para a comissão
encarregada de organizá-lo. 

No último dia do Congresso de
Salvador, numa sala com centenas
de participantes, a maioria das
perguntas encaminhadas foram
respondidas por especialistas de
várias áreas da Oftalmologia. 

O formato do painel permitiu que
houvesse diálogo entre expositores
e ouvintes e a realização de
discussões consideradas
proveitosas por todos os
participantes.

O Painel Tira-Dúvidas do Congresso
de Salvador, além da coordenadora,
contou com a participação de Harley
Edison Amaral Bicas, Denise de
Freitas, Marco Antônio Rey de Faria,
Remo Susanna Júnior, Eduardo
Cunha de Souza e Renato Ambrósio
Júnior. Na avaliação feita pelos
ouvintes obteve a média geral 4,92
(máximo 5), com todas as avaliações
nas classificações “bom” e “muito
bom”.

“Foi um dos momentos mais
interativos do Congresso de
Salvador, que vamos repetir em
Porto Alegre com participação ainda
maior dos médicos oftalmologistas.” 

As dúvidas podem começar a ser
encaminhadas através do site do
congresso e tenho certeza que o
sucesso se repetirá, concluiu Núbia
Cristina de Freitas Maia N

O formato do painel permitiu que houvesse 
diálogo entre expositores e ouvintes e a realização 

de discussões consideradas proveitosas 
por todos os participantes

Núbia Cristina de Freitas Maia

Coordenadora do Painel Tira-Dúvidas
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O XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia terá uma nova
modalidade de atividade científica,
destinada à apresentação e debate
de temas de vanguarda da pesquisa
médico-científica que tenham
repercussões na Oftalmologia e no
futuro da especialidade: a Sessão
Nobre.

A Sessão Nobre de Porto Alegre
abordará quatro temas: Células
Tronco; Visão Artificial;
Nanotecnologia; Tecnologias em
Desenvolvimento na Oftalmologia.
Contará com a participação de
cientistas diretamente envolvidos no
desenvolvimento de projetos em
cada uma destas áreas e de médicos
oftalmologistas a elas ligados.

Na Sessão Nobre de discussão da
tecnologia de criação das Células
Tronco serão abordadas
principalmente a potencial utilização
desta tecnologia avançada na cura
ou no tratamento das doenças

degenerativas que afetam a visão, o
atual estado das pesquisas e as
dificuldades encontradas para
controlar o crescimento e a
multiplicação destas células para
possibilitar sua aplicação segura na
medicina.

Já a Sessão Nobre de Visão Artificial
mostrará o panorama atual das
pesquisas em andamento nos
Estados Unidos e na Europa com
chips eletrônicos implantados na
área retiniana, o estado dos vários
protótipos de mecanismos
desenvolvidos e as perspectivas que
este tipo de tecnologia pode trazer
para devolver algum tipo de visão a
grande número de pessoas.

A Nanotecnologia será discutida
dentro da perspectiva da
administração de medicamentos
intraoculares para a maximização da
ação potencial das drogas e a
redução considerável de seus
efeitos iatrogênicos colaterais. E,

finalmente, na Sessão Nobre sobre o
Tecnologias em Desenvolvimento na
Oftalmologia, cientistas e líderes do
segmento industrial ligado à
especialidade discutirão as
tendências que direcionam a curto e
médio prazo o desenvolvimento dos
aparelhos para diagnóstico e
tratamento das afecções oculares.
Cada um dos temas terá duas horas
para apresentação e debate.
“A Sessão Nobre será, sem dúvida,
um dos pontos altos da programação
científica do XXXVI Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, pois nos
levará diretamente ao que de mais
avançado está sendo feito no
mundo. Os expositores e
debatedores serão cientistas
convidados, muitos deles sem
grande destaque em eventos de
transmissão de conhecimentos, mas
de enorme importância no
desenvolvimento da Ciência”,
afirmou Ítalo Mundialino Marcon, um
dos presidentes da Comissão
Executiva do eventoN

Sessão Nobre
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