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Participar durante os últimos dois anos do planejamento e elaboração XXI Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual (CBO2014), realizado simultaneamente com o II Congresso de Oftalmologia 
da Língua Portuguesa, um dos principais eventos da oftalmologia da América Latina foi para nós presidentes 
(Liana Ventura e Afonso Medeiros), uma grande oportunidade. Procuramos entender e atender aos anseios e 
necessidades dos colegas oftalmologistas como também da indústria oftalmológica, para oferecer aos pacientes 
o melhor em prevenção a cegueira e reabilitação visual. Conseguimos superar vários desafios, entre eles o de 
conciliar as agendas do congresso, com as atividades profissionais e familiares.

O trabalho da Comissão Organizadora do Congresso, da Diretoria Executiva do Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia (CBO), juntamente as várias comissões, com uma só visão, que com compromisso, dedicação, seriedade, 
capacidade de superação, fé, esperança, e acima de tudo amor a esta mui nobre missão, permitiu o extraordinário 
sucesso do Congresso CBO2014. Tivemos mais de 4.500 participantes e foram superadas todas as expectativas.

O Congresso utilizou todo o Centro de Convenções de Pernambuco, contando com infraestrutura ampla e 
acessível, com exposição das atividades científicas em 20 auditórios, e uma importante exposição comercial que 
contou com mais de 100 indústrias do mercado oftalmológico.

Um dos grandes diferenciais do Congresso CBO 2014, foi a participação de sete Sociedades Internacionais 
supranacionais: Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), American Academy of Ophthalmology (AAO), 
Pan-American Association of Ophthalmology (PAAO), American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS), 
Latin American Society of Cataract, Anterior Segment and Refractive Surgery (ALLACSA-R), International Council of 
Ophthalmology (ICO) e a Joint Comission on Allied Health Personel in Ophthalmology (JCAHPO). A presença de 
renomados líderes da oftalmologia mundial (39 palestrantes da Europa, Estados Unidos e América Latina) e 
nacional (600 palestrantes nacionais), favoreceu  a globalização do conhecimento através de uma rica troca de 
experiência entre os participantes.

A programação científica do Congresso, contou com conteúdos cuidadosamente estabelecidos pela Comissão 
Científica e Comissão de Prevenção a Cegueira do CBO, com ativa participação das Sociedades afiliadas ao CBO, 
e representou uma oportunidade ideal para atualização científica. Foram apresentados 50 Simpósios, 30 Painéis, 
e 25 Cursos de Instrução, com temas abrangentes com nível variando de básico, intermediário e avançado, in-
cluindo discussões de casos desafiadores para os oftalmologistas e o uso de tecnologia de ponta, para melhorar 
a eficiência no atendimento à comunidade. Ao todo, foram mais de 2.000 apresentações, 400 horas/aula.

A programação do Dia Especial incluiu: Catarata, Cirurgia Refrativa, Córnea e Doenças Externas, Retina, Glau-
coma, Refração e Lentes de Contato. O Simpósio Cataract, Cornea and Refractive Surgery Around the World: CBO -  
BRASCRS - ASCRS - ALLACSA-R e o Simpósio sobre o Futuro da Oftalmologia: CBO - AAO - PAAO, contaram com 
a participação de oftalmologistas de várias partes do mundo.

A qualidade dos temas livres, posters e apresentações de vídeos demonstrou os avanços e a maturidade da 
produção científica brasileira, que tanto tem se destacado no cenário científico nacional e internacional. A inte-
ração entre professores da banca de examinadores e os autores dos trabalhos científicos fomentou o incentivo 
à pesquisa científica.

Dentre as várias inovações científicas que foram oferecidas pelo Congresso CBO 2014, destacaram-se: o 
Curso oferecido pelo ICO para Diretores de Cursos de Especialização em Oftalmologia credenciados pelo CBO; 
o Curso de Liderança (CBO/PAAO), cujo principal objetivo é orientar, estimular capacidades e proporcionar 
recursos para os futuros líderes das sociedades estaduais de oftalmologia e especialidades filiadas ao CBO; o 
Curso Auxiliar em Oftalmologia: novos modelos de negócios em Oftalmologia (que teve participação especial da 
JCAHPO e da SBAO), que ofereceu ferramentas para o aprimoramento da qualidade e produtividade da gestão 
em oftalmologia; o Curso Abordagem Multidisciplinar na Deficiência Visual que contou com a participação de 
oftalmologistas e terapeutas, líderes das secretarias de saúde e educação e do ministério da saúde envolvidos 
na atenção a deficientes visuais, além de pacientes e seus cuidadores.

Uma novidade que o CBO ofereceu de serviços à comunidade no Congresso CBO 2014, foi a possibilidade de 
realizar no pré-congresso o Exame de Suficiência em Categoria Especial para obtenção do Título de Especialista 
conferido pelo CBO/AMB, dirigido aos médicos formados até 31 de dezembro de 2003 e que comprovaram oito 
anos de exercícios da especialidade.
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Outra importante contribuição do Congresso CBO 2014 foi a realização de uma grande Ação Social Interdis-
ciplinar “A Visão do meu Olhar”. Esta Ação Social foi realizada em pacientes cadastrados em instituições para 
deficientes visuais, e teve relevância científica e social, contando com o apoio das Secretarias Estaduais de Per-
nambuco, de Recife e sociedade civil. Permitiu a obtenção de dados regionais quanto à magnitude e impacto 
da deficiência visual e dos agravos à visão em Pernambuco; capacitou 19 médicos e 15 terapêutas para o diag-
nóstico e conduta padronizada dentro dos critérios adotados pela Organização Mundial de Saúde; doação de 
379 auxílios ópticos e não ópticos aos pacientes selecionados; aumentou a consciência da sociedade quanto à 
importância da adoção de medidas que favoreçam a saúde ocular; ofereceu estratégias e cuidados que favore-
cem a autonomia e independência de pacientes com deficiência visual, visando à melhora da qualidade de vida 
do indivíduo e sua família. Os achados oftalmológicos e multidisciplinares dos pacientes atendidos nesta Ação 
Social, foram expostos no Espaço Multisensorial do Congresso, com acesso à mídia e sociedade.

O Congresso CBO 2014, não parou por aí, valorizou a arte e cultura, e criou dois concursos sendo um de 
fotografia com o tema “Um dia na vida de um oftalmologista” e outro de relatos pitorescos envolvendo o ensino 
ou a prática da especialidade com o tema “Casos e Prosas na Oftalmologia”.

O lançamento do livro Tema Oficial do Congresso “Refração Ocular: Necessidade Social”, foi um dos pontos 
altos do Congresso CBO 2014, pela importância do tema para a oftalmologia no contexto nacional e internacio-
nal. Os relatores: Milton Ruiz Alves, Keila Monteiro de Carvalho, Liana Ventura, Silvana Schellini, Newton Kara José 
e Mauro Nishi, contaram com a ativa e cuidadosa participação de colaboradores/autores convidados pelo CBO, 
dentre os renomados especialistas do País, em suas respectivas áreas de atuação na Oftalmologia.

Manifestamos o nosso respeito e gratidão, a todas as equipes envolvidas e à comunidade oftalmológica, pelo 
privilégio, confiança e apoio que nos foi oferecido. A concretização do Congresso CBO 2014 representou para 
nós um grande sonho que se tornou realidade, um importante marco na oftalmologia nacional e um exemplo 
para oftalmologia internacional.
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