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O livro “Clóvis Paiva, um médico sem fronteiras”,
organizado por Carlos Cavalcante, foi lançado pela Uni-
versidade de Pernambuco, em soleni-
dade realizada em 16 de setembro, no
próprio Palácio do Campo das Princesas
(sede do Governo do Estado). A obra é
uma grande homenagem ao professor
Clóvis de Azevedo Paiva, livre docente
e professor catedrático de Oftalmolo-
gia da Universidade Federal de Pernam-
buco e da Universidade de Ciências
Médicas de Pernambuco, que realizou
a primeira cirurgia de transplante de
córnea do norte-nordeste do País e as
primeiras cirurgias de catarata com im-
plante de lente intra-ocular no Brasil. Contém depoimen-
tos de médicos estrangeiros e brasileiros, amigos e pa-
rentes. Traz também uma biografia do mestre, um regis-
tro fotográfico de sua vida e fatos sobre sua carreira,
além de discursos e artigos de sua autoria.

Escrito pelo oftalmologista Ricardo Neves (mestre e
doutor pela UNIFESP), em parceria com Fábio Casanova
(especialista em catarata e cirurgia re-
frativa), o livro “Seus Olhos - cuidados e
informações básicas para sua saúde ocu-
lar” procura abordar de forma simples
a prevenção e tratamento das doenças
da visão.

A obra está sendo lançada em todo
Brasil, pela Editora CLA. Tem 130 pági-
nas e traz várias ilustrações.

O preço da capa é R$28,00 e toda
renda da venda será revertida para a
fundação Eye Care – que cuida da visão
de crianças carentes em São Paulo.
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Com a participação de mais de 350 oftalmologistas, foi realizado em
Curitiba, de 18 a 20 de novembro, o II Congresso dos Centros de Ensino em
Oftalmologia e a reunião do Capítulo Brasileiro da Associação Pan-America-
na de Oftalmologia.

De acordo com o coordenador do evento, Hamilton Moreira, as apresenta-
ções foram feitas no sentido de privilegiar as discussões e a participação dos
ouvintes, bem como de incentivar a síntese. “Para isto, lançamos o desafio “se
vira nos cinco”, onde o apresentador tinha cinco minutos para fazer sua apresen-
tação, caso contrário recebia uma businada. Foi uma iniciativa bastante elogia-
da por todos os participantes do congresso”, afirmou.

Um dos debates que mais despertou o interesse teve como tema “Acabei
a residência, e agora?” no qual foram discutidos os dilemas, opções e dificulda-
des dos oftalmologistas que iniciam a carreira.

A presidente da Associação Pan-Americana de Oftalmologia, J. Bronwyn
Bateman proferiu uma conferência sobre catarata congênita, ao término da
qual convidou todos os oftalmologistas presentes a participarem do XXV
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, que ocorrerá em Santiago, Chile,
de 18 a 21 de março de 2005.

         Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro (Sotrim) tem nova
diretoria, eleita e empossada durante o seu 7º Congresso, realizado de 18
a 20 de novembro, formada por João Antonio Prata Junior (presidente),
Ismael Caixeta Ribeiro (secretário) e Vitor Edmundo Frange (tesoureiro).

O presidente João Antônio Prata Júnior ressalta que a Sotrim tem sido
muito atuante no desenvolvimento e aprimoramento científico da oftalmologia
do Triângulo Mineiro.

“Em nossa gestão pretendemos manter e fomentar esta função através
da promoção de eventos em bases regulares nas diversas cidades “polo” da
região, bem como, a realização do 8º Congresso da Sotrim na cidade de
Uberaba, em 2006, para o que já estamos trabalhando. É nosso objetivo
também alinhar as ações da Sotrim com as orientações do CBO na luta pelo
fortalecimento da classe oftalmológica”, declarou.

Maiores informações sobre a Sotrim podem ser obtidas através do e-mail
sotrimuberaba@aol.com ou pelo fax: (34) 3333-3209.

LIVROS

Foi lançada a segunda edição do livro “Seus Olhos -
Orientações e Cuidados com a Saúde Ocular”, de auto-
ria de Fábio Ceccon Silva, oftalmologista de Curitiba
(PR). O livro, de 112 páginas, descreve
as principais patologias oculares do coti-
diano do consultório e está redigido de
forma simples e direta para o entendi-
mento do público leigo. A primeira edi-
ção foi lançada em 2002 e encontra-se
esgotada há aproximadamente um ano.
A atual edição foi revista e ampliada. A
obra pode ser adquirida em livrarias
Curitiba ou através de pedidos feitos
ao consultório do autor: na avenida Sete
de Setembro, 4.848, conj. 704, Batel,
Curitiba (PR), CEP 80240-000, ou pe-
los telefones (41) 244-8888 e 342-2363. Pode ser
enviado para qualquer parte do Brasil pelo correio, pelo
valor de R$23,00.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PAULO DE TARSO RIBEIRO GONÇALVES (1904-1989)
1904 e faleceu em Oeiras, em 1989. Órfão
de pai (o médico Luiz Ribeiro Gonçalves)
aos 4 meses de idade, sua mãe (Otília Gon-
çalves) retornou para a cidade de Amarante,
no Piauí, berço da família, onde o menino
Paulo de Tarso viveu sua infância. Formou-
se em Medicina em 1927, em Salvador, ra-
dicando-se em Oeiras desde então.

Como todo médico do interior,  foi clíni-
co geral, pediatra, obstetra, sanitarista e
oftalmologista. Exerceu todas essas espe-
cialidades com competência e espírito de
doação e compaixão. Costumava  ensinar
que o médico, além de ter a obrigação de
saber e conhecer a Medicina, devia tam-
bém saber ser médico. Esse saber ser médi-
co do Doutor Tarso incluía a dedicação, a
lisura, e a permanente entrega aos seus
clientes. Sanitarista do então Departamento
Nacional de Endemias Rurais (DNERu), do
Ministério da Saúde (chefiado pelo médico
Mário Pinotti),  realizou, nos anos 50,  uma
das mais eficientes campanhas de erradi-
cação da malária, tracoma, bouba, calazar

A Câmara Municipal de Oeiras (PI),
prestou homenagem ao médico Paulo de
Tarso Ribeiro Gonçalves por motivo dos
cem anos do seu nascimento.

O “Doutor Tarso”, como era conhecido,
nasceu em Manaus em 07 de março de

e verminoses. Casado com Yolanda de Car-
valho Gonçalves (já falecida), deixou 11
filhos (Orlando, Otília, Tereza, Lígia, Ana-
tália, Yolanda, Luiz, Paulo de Tarso, Elisa-
beto, Maria e Aluízio). Muitos médicos
piauienses foram influenciados pelo Dr.
Tarso na escolha da profissão, entre esses
os filhos Orlando Ribeiro Gonçalves (sanita-
rista), Paulo de Tarso Ribeiro Gonçalves
Filho (clínico), Elisabeto Ribeiro Gonçalves
(oftalmologista) e o sobrinho João Orlando
Ribeiro Gonçalves (oftalmologista).
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CONGRESSO MUNDIAL DE OFTALMOLOGIA

SÃO PAULO - 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006

O

XXX CONGRESSO INTERNACIONAL DE OFTALMOLOGIA

XXVI CONGRESSO PAN-AMERICANO DE OFTALMOLOGIA

XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA E

REABILITAÇÃO VISUAL

professores brasileiros para a monta-
gem do programa científico do Con-
gresso Mundial encontram-se em está-
gio avançado. Além disso, já foi mon-
tada uma grade preliminar, com a di-
visão do tempo e do espaço do con-
gresso entre as várias áreas da oftal-
mologia que serão objeto de estudos
e debates no congresso.

“A proposta básica sobre a qual
estamos trabalhando compreende a
realização de simpósios, painéis e cur-
sos. Os simpósios serão de dois tipos:
o primeiro deles, que denominamos
provisoriamente de “O estado da arte
em...” procurará transmitir e debater
os conhecimentos já consolidados nos
vários segmentos da oftalmologia en-
quanto que os do segundo tipo, mo-
mentaneamente batizados de “Novas
tecnologias em...” abordarão mais os
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     s grandes desafios para montagem
do programa científico do Congresso
Mundial de Oftalmologia de 2006,
bem como as providências tomadas
para a concretização do cronograma
planejado, foram os temas da reunião
de coordenadores de área que foi rea-
lizada em 27 de novembro, durante o
7º Congresso de Oftalmologia da USP.
No mesmo dia, foi realizada outra reu-
nião com os presidentes das socieda-
des de subespecialidades filiadas ao
CBO com os objetivos de disseminar
a informação sobre o evento e integrar
estas entidades no esforço para a efe-
tivação do programa científico.

Para o presidente do XXX Congres-
so Internacional de Oftalmologia, Ru-
bens Belfort Junior, os contatos com
especialistas internacionais e com os

avanços e novidades nos vários ra-
mos da especialidade. Os cursos, por
sua vez, atingirão vários níveis de pro-
fundidade, com o propósito de serem
atraentes a todos os participantes do
evento”, declarou.

O Congresso Mundial de Oftalmo-
logia compreenderá o XXX Congresso
Internacional de Oftalmologia, o XXVI
Congresso Pan-Americano de Oftal-
mologia e o XVII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabili-
tação Visual. Está sendo planejado
para reunir aproximadamente 8 mil
oftalmologistas e profissionais ligados
aos cuidados da visão de todo o mun-
do. Terá a peculiaridade de reunir cen-
tenas de convidados internacionais na
discussão dos temas da especialidade,
ao mesmo tempo em que destacará os
valores da Oftalmologia Brasileira.
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CONGRESSO MUNDIAL DE OFTALMOLOGIA

SÃO PAULO - 19 A 24 DE FEVEREIRO DE 2006

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO COM A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Secretaria: Cristina Muccioli
Tesoureiro: Michel Eid Farah
Conselheiros: Flavio Bitelman, Paulo Elias
Dantas e Claudio Lottenberg

Comissão Científica
Coordenador: Stephen Ryan (EUA)
Vice-coordenadora: Denise de Freitas (Brasil)

Representantes do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia
Marcos Ávila, Miguel Ângelo Padilha e
Walter Takahashi

Representantes de Entidades
Oftalmológicas Internacionais
Associação Pan-Americana de Oftalmologia
Ana Luísa Höfling-Lima (Brasil), José Antonio
Roca (Peru) e Mark Mannis (EUA)
Afro-Asian Council of Ophthalmology
Leila S. Atmaca (Turquia) e A. L. Siam (Egito)
Asia Pacific Academy of Ophthalmology
Roberto C. Tan (Cingapura) e Dennis Lam
(Hong Kong)
European Ophthalmologic Society
Zdenek Gregor (Grã-Bretanha) e
Michael Foerster (Alemanha)
Pan Arab African Council of Ophthalmology
Amel Ouertani (Tunisia) e Akef El-Maghraby
(Arabia Saudita)
Academia Ophthalmologica Internationalis
Paul Lichter (EUA) e Juan Verdaguer (Chile)
American Academy of Ophthalmology
Richard Abbott (EUA) e
Edward Holland (EUA)
The Association for Research in Vision and
Ophthalmology
Robert Nussenblatt (EUA) e
Gary Abrams (EUA)
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International Council of Ophthalmology
Coordenador: H. Dunbar Hoskins Jr. (EUA)
Pinar Aydin (Turquia)
Emilio C. Campos (Itália)
August Colenbrander (EUA)
Joseph Colin (França)
Richard Collin (Grã-Bretanha)
Enrique L. Graue (México)
Ana Luisa Hofling-Lima (Brasil)
Taha Labib (Egito)
Dennis S. C. Lam (Hong Kong)
Michael A. Lawless (Austrália)
Anthony D. N. Murray (Africa do Sul)
Ramachandra Pararajasegaram (Suiça)
Jacob J. Pe’er (Israel)
Serge Resnikoff (Suiça)
Robert Ritch (EUA)
Antonio G. Secchi (Itália)
Yasuo Tano (Japão)
Gabriel Van Rij (Holanda)
Abhay R. Vasavada (Índia)
David J. Noonan (EUA)

Entidades Internacionais
Participantes do Congresso
Conselho Internacional de Oftalmologia
(presidente: Gottfried O.H. Naumann)
Conselho Afro-Asiático de Oftalmologia
(presidente: Nabil M. El-Guindy)
Academia de Oftalmologia da Asia-Pacifico
(presidente: Roberto C. Tan)
Sociedade Oftalmológica Europeia
(Presidente: Z.J.Gregor)
Associação Pan-Americana de Oftalmologia
(presidente: J. Bronwyn Bateman)
Conselho Pan-Árabe-Africano de Oftalmologia
(presidente: Akef El-Maghraby)
Academia Ophthalmologica Internationalis
(presidente: Koichi Shimizu)

Academia Americana de Oftalmologia
(presidente: Allen D. Jensen)
The Association for Research in Vision and
Ophthalmology - ARVO (president: Gary
Abrams/diretor executivo: Joanne G. Angle)
European Association for Vision and Eye
Research - EVER (presidente: Per Söderberg)
International Medical Contact Lens Society
(presidente: Jane Sparholt)
International Ocular Inflammation Society -
IOIS (presidente: Puch Le Hoang)
International Society of Refractive Surgery
- ISRS (coordenador: James J. Salz)
International Strabismological Association -
ISA (presidente: John Lee)
International Uveitis Study Group - IUSG
(presidente: Narsing Rao)
Joint Commission of Allied Health Personnel
in Ophthalmology - JCAHPO
(presidente: Zoraide Silva)
The Cornea Society (presidente: Alan Sugar)

Congresso Mundial de Oftalmologia
de  2008 – Hong Kong - China
Dennis S. C. Lam

Congresso Mundial de Oftalmologia
de 2010 – Berlim - Alemanha
G. Lang

Comite de Ligação com a Indústria
Paulo Elias Dantas
Flavio Bitelman
José Roberto Allegre
Paul Leger (EUA)
Ciro Mortela (Brazil)

Associação Brasileira de Importadores de
Produtos Médicos - ABIMED
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XXXIII CONGRESSO BRASILEIRO

DE OFTALMOLOGIA
FORTALEZA - 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2005

Visite a home page do
XXXIII Congresso

Brasileiro de Oftalmologia:

www.cbo2005.com.br

   stamos seguindo o cronograma estabelecido e
os preparativos para o XXXIII Congresso Brasileiro de Of-
talmologia estão sendo providenciados de acordo com o
planejamento feito pela Comissão Executiva do evento,
pela diretoria do CBO e pela Comissão Científica da enti-
dade. No momento, já conseguimos comercializar cerca
de 70% dos espaços da feira, estamos divulgando o con-
gresso em todos os locais possíveis, do Brasil e do exterior
e estamos realizando os contatos para a elaboração do
programa científico. Tudo está correndo muito bem e tudo
indica que teremos em setembro um congresso memorável
em todos os sentidos, à altura da Oftalmologia Brasileira”.

É desta forma que Leiria de Andrade Neto, presidente
da Comissão Executiva do XXXIII Congresso Brasileiro de
Oftalmologia, descreve o atual estágio da preparação
do evento, para o qual são esperados mais de cinco mil
participantes.

Durante o XVI Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual, ocorrido no Rio de Janeiro
em setembro, houve o lançamento oficial do congresso
de Fortaleza, em coquetel servido a patrocinadores e
expositores.

As inscrições já podem ser feitas através da home page
e, de acordo com Leiria de Andrade Neto, a procura
antecipada supera as expectativas e já permite a realiza-
ção de promoções. Assim, por exemplo, durante recente
simpósio da Sociedade Cearense de Oftalmologia, foram
sorteados um DVD e uma TV de 29 polegadas para os
oftalmologistas já inscritos no XXXIII Congresso Brasileiro
de Oftalmologia.

A Comissão Executiva do evento decidiu instituir também
um sorteio de um automóvel zero quilômetro, com fornecimen-
to de maior quantidade de números àqueles que realiza-
rem inscrições antecipadas. As inscrições feitas até 30 de
dezembro darão direito a quatro chances de ganhar o carro.

“O Ceará, com seu povo acolhedor, se prepara com
empenho para receber mais uma vez a Oftalmologia Bra-
sileira”, sentencia o presidente da Comissão Executiva
do XXXIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Leiria de
Andrade Neto.

“E
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DE OFTALMOLOGIA
FORTALEZA - 3 A 6 DE SETEMBRO DE 2005

1. O autor principal deverá necessariamente estar inscrito
no congresso. A inscrição do trabalho deverá acompanhar a
inscrição do autor principal no congresso ou comprovante de
que a mesma já foi efetuada previamente (exemplo: recibo).
No caso do autor principal estiver impossibilitado de com-
parecer ao congresso, um dos co-autores deverá efetuar sua
inscrição no congresso para apresentar o trabalho. Não será,
em hipótese alguma, cancelada, transferida ou reembolsada
a inscrição de participantes que sejam autores principais (pri-
meiro autor) de trabalhos científicos no congresso.

2. Somente poderão ser inscritos trabalhos:
a) Não publicados em periódicos ou livros no Brasil (até a

data da postagem do trabalho);
b) Não previamente apresentados em congressos de

abrangência nacional;
c) Com 05 (cinco) autores no máximo.

3. Os trabalhos poderão ser inscritos para apresentação como Tema
Livre/ Pôsteres e Vídeo. (vide “Normas para envio de vídeos”).

4. Temas livres e Pôsteres deverão ser enviados na íntegra
(não serão aceitos só resumos) para a Secretaria
Geral – CBO (Congresso), Alameda Santos, 1.343, 11º A,
conj.1101, CEP: 01419-001, São Paulo, SP.

5. Data limite para o envio dos trabalhos é 15/03/2005 (data
do carimbo da postagem do correio). NÃO HAVERÁ PROR-
ROGAÇÃO.

6. Deverá ser em português ou inglês, espaço duplo, papel
ofício, numa face só, com o corpo de letra tamanho 12.

7. Os trabalhos devem também apresentar a literatura nacio-
nal pertinente. Deverão conter título e resumo também em
inglês. São obrigatórios ainda os itens: introdução, material
e métodos, resultados, discussão e referências bibliográfi-
cas. Estas últimas deverão obedecer às normas do “Index
Medicus” ou “World Medical Periodical”, e não exceder o
número de 20 (vinte). Devem apresentar também 05 (cinco)
palavras-chaves em português e inglês. O resumo deverá
ser apresentado em português e em inglês, contendo os
seguintes itens: os subtítulos, objetivo, métodos, resultados
e conclusão. (vide “Normas para envio de Resumos”) .

8. Os trabalhos deverão conter no máximo: 10 (dez) páginas -
05 (cinco) tabelas - 03 (três) figuras.

9. Na folha de rosto deverá constar: a) título do trabalho em
português e inglês; b) Nome(s) dos(s) autor(es) sem abrevia-
ção; c) Titulação dos autores; d) Instituição onde foi realizado
o trabalho; e) assinatura do(s) autor(es); f) opção por Tema
livre/Pôster ou vídeo; g) endereço para correspondência.

10. Constar de 03 (três) cópias impressas, admitindo-se fotocó-
pias (coloridas para figuras e fotos) mais 3 cópias do resumo
juntamente com o disquete de acordo com as Normas
para envio de Resumos de Temas Livres/Posteres.

11. Os trabalhos em que a coleta de dados ou experimentos
foram realizados no Brasil, excluindo-se os relatos de casos
clínicos, poderão concorrer aos Prêmios:

“Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia”
“Prêmio Oftalmologia Cirúrgica”
“Prêmio Oftalmologia Clínica”
“Prêmio Pesquisa Básica”
“Prêmios Regionais”

12. Trabalhos realizados no exterior poderão ser apresentados em
inglês ou espanhol e concorrerão, exclusivamente, aos Prêmios:
“Pesquisador Latino-americano” e “Pesquisa no Exterior” e de-
verão vir com o Resumo também em português.

13. O encaminhamento de um trabalho para apresentação como
Tema Livre ou Pôster nos Congressos Brasileiros de Oftalmo-
logia implica compromisso de aceitação de que sua publica-
ção seja preferencialmente feita pelo órgão científico do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os Arquivos Brasileiros
de Oftalmologia. Assim, todos os trabalhos aprovados como
Tema Livre, Relato de Casos ou Pôster pela Comissão Cientí-
fica do Congresso, se tiverem desejadas suas publicações
completas, deverão ser encaminhados inicialmente para aná-
lises editoriais específicas dessa revista. Por outro lado, esse
procedimento não significa, necessariamente, a garantia
das respectivas publicações, que sempre estarão condicio-
nadas às normas de revisão e de seleção de qualidade dos
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.

14. Os Temas Livres e Pôsteres aceitos pela Comissão Científica
terão seus resumos publicados no Suplemento da edição nº
4 dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Os resumos de-
verão ser encaminhados seguindo as orientações constan-
tes nas Normas para envio de Resumos de Temas
Livres/Posteres (não serão aceitos os trabalhos cujos re-
sumos não estiverem em conformidade com as normas) .

PRÊMIOS:
Os melhores trabalhos receberão prêmios nas seguintes categorias:
“Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia” - dado ao melhor
trabalho
“Prêmio Oftalmologia Cirúrgica”
“Prêmio Oftalmologia Clínica”
“Prêmio Pesquisa Básica” (laboratorial ou animal)
“Prêmio Pesquisa no Exterior”
“Prêmio Pesquisador Latino-americano”
“Prêmio Regional” (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste)

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E VÍDEOS

15/03/2005 é a data limite para envio de temas livres e pôsteres

NORMAS PARA ENVIO DE VÍDEOS:

Os vídeos deverão ter: Duração mínima: 5 minutos
Duração máxima: 10 minutos

DATA LIMITE PARA ENVIO: 15/06/05
Atenção: Deverão vir acompanhados do Formulário de ins-
crição de trabalhos científicos devidamente preenchido e o
resumo do conteúdo do vídeo.
Os 3 melhores vídeos serão premiados em: inte-
resse especial; técnicas cirúrgicas; complicações.
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TL 076

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS USUÁRIOS DE LENTE DE
CONTATO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO
João Baptista Nigro Santiago Malta, Junia Cabral Marques, Arthur da Cunha
Schaeffer, Adriana Chaves Oliveira, Humphrey Weibem Tjoie Pwa, Adamo
Lui Netto

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – SP

Objetivos: Traçar o perfil epidemiológico dos pacientes usuários
de lente de contato (LC) na Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo (SCMSP) para determinar o tipo de LC mais adequada
para esta população com conseqüente melhora da saúde ocular.
Material e Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo através
do levantamento de 298 prontuários de pacientes registrados no
Setor de Lente de Contato da SCMSP. Os principais dados ana-
lisados foram a idade, sexo, hipótese diagnóstica, características
e tipo de LC adaptada. Os autores classificaram os diagnósticos
em ceratocone, alta miopia, anisometropia, ametropia (incluindo
baixa miopia, hipermetropia), afacia e leucoma. Os resultados
foram analisados através do GraphPad Instat Software para cal-
cular as medidas de tendência central e a dispersão. Resultados:
Dos 298 prontuários avaliados 118 (39,6%) pertenciam a indiví-
duos do sexo masculino e 180 (60,41%) pertenciam a indivíduos
do sexo feminino. A idade média de toda a amostra estudada foi
de 25,49±11,6 anos. Em relação ao diagnóstico, 158 (53,03%)
apresentaram ceratocone, 43 (14,42%) ametropias, 42 (14,10%)
alta miopia, 31 (10,40%) anisometropia, 15 (5,03%) afacia e 9
(3,02%) leucoma. Em relação às indicações de uso de LC, 246
pacientes (82,55%) possuíam indicação médica, 43 (14,42%) pos-
suíam indicação óptica e 9 (3,02%) possuíam indicação cosmética.
A lente rígida gás permeável (LRGP) fluorcarbonada DK 92 foi
adaptada em 207 pacientes (69,47%) e a lente gelatinosa (LG)
de uso pro-longado em 53 (17,78%). Conclusões: O perfil epide-
miológico dos pacientes usuários de LC da SCMSP difere do
perfil da população brasileira, caracterizando-se por indivíduos
jovens e do sexo feminino. A principal indicação de LC é de
ordem médica e a principal LC adaptada é a LRGP. As caracterís-
ticas epidemiológicas encontradas são justificadas pois a SCMSP
é um hospital terciário de referência, assiste uma população de
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O resumo deverá ser em português com a seguinte
formatação:

• O título do trabalho deverá ser digitado em letras maiúsculas.
• Os nomes dos autores deverão ser digitados em letras

maiúsculas e minúsculas. Os nomes deverão ser completos
(não utilizar abreviaturas) e separados por vírgula.

• O nome da Instituição deverá ser digitado em letras
maiúsculas e minúsculas. Citar somente as Instituições acadê-
micas (Universidade, Faculdade, Fundação, Santa Casa, etc.)
ou Instituto - Clínica particular, onde foi realizado o trabalho.
O uso de siglas é opcional e deverá estar entre parêntesis.
Não devem ser indicados: Departamentos, Disciplinas, Seto-
res e nomes de Hospitais de Universidades. Com separação
por espaço-hífen-espaço indicar o nome da cidade e a sigla
do Estado, mas apenas se não estiver já mencionado no nome
da Instituição. No caso de haver mais de uma Instituição
participante do trabalho, elas deverão ser mencionadas se-
qüencialmente e separadas por espaço-barra-espaço. Ex. Uni-
versidade Y (UniY) / Faculdade X – Cidade – Sigla do Estado.

• O texto do Resumo deverá ser digitado em letras maiús-
culas e minúsculas, como parágrafo único (texto corrido).
Deverá ser estruturado e conter: Objetivo, Material e Méto-
do, Resultado e Conclusão. Estes subtítulos deverão ser em
letras maiúsculas e minúsculas, estilo negrito, seguido de dois
pontos (:) Ex.: Objetivo: ...

• Obs.: Essa estruturação de resumos não é necessária nos
trabalhos de Casos Clínicos que, no entanto, deverão con-
ter a apresentação de três tópicos: introdução; rela-
to(s) do(s) caso(s); comentários conclusivos.

• Envio do Resumo: Deverá ser enviado em disquete
com (03) cópias impressas. O disquete com o Resumo deverá
conter etiqueta de identificação com: Título do trabalho, nome
do autor principal e nome do arquivo. Deverá ser um (01)
disquete com o resumo para cada trabalho.
No mesmo envelope deverá vir o trabalho na íntegra em 3

vias impressas juntamente com o FORMULÁRIO DE INSCRI-
ÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS.

O trabalho que não estiver enquadrado dentro
das normas acima NÃO SERÁ ACEITO.

Mais informações podem ser obtidas pelo
e-mail: abo@cbo.com.br, pelo Fax: (11) 3171-0953

ou pelo telefone (11) 3266-4000 com Claudete.

Os trabalhos para o XXXIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia devem ser encaminhados
para a sede do Conselho Brasileiro de Oftalmologia: Alameda Santos, 1.343 - 11º andar

Conj. 1108/1110 - Bairro Cerqueira César - CEP 01419-001 - São Paulo - SP.

Modelo de como o resumo deverá ser preenchido

• Formato do texto: Utilizar o Word no formato.rtf (rich
text format) ou Word.doc. O tamanho da fonte deve
ser corpo 10.

• Digitar direto na página, usando apenas a fonte Arial e em
espaço simples. Não deve ser digitado dentro do quadro de
modelo, basta seguir as instruções.
O texto inteiro, incluindo o título, não poderá ultrapassar
1.800 toques (sem espaços) e 2.100 toques (com espaços) –
Use “Ferramentas” Contar palavras do Word. O tra-
balho que exceder a quantidade de toques será
recusado no ato da inscrição.
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