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Como um dos Presidentes do 37o Congresso Brasileiro de Oftalmologia (dividido com o colega Dr. Paulo 
Cesar Fontes) que se passou com o 30o Congresso Pan-Americano de Oftalmologia (sob Presidencia da Dra. 
Ana Luisa Hofling Lima), no Rio de Janeiro, depois de 24 anos novamente reunidos na mesma cidade, trabalha-
mos amparados por uma enorme equipe de colegas incansáveis, e trouxemos de encontro aos mais de 6.000 
participantes vários aspectos positivos: do ponto de vista cientifico, o melhor das Américas, incluindo também 
vários colegas de outros continentes, no que se transformou em encontro transcontinental; o programa cienti-
fico incluiu desde o básico para os recém-iniciados na profissão, passando pelo nível intermediário com ênfase 
na educação continuada, para aqueles profissionais que queriam uma reciclagem, até o mais avançado das 
técnicas de terapia clinica e cirúrgica (incluindo transmissões ao vivo de cirurgias), com análises críticas do que 
devemos fazer de melhor para nossos pacientes, sem termos que aumentar o gasto já exorbitante das modernas 
tecnologias.

Os recursos humanos altamente especializados e tecnologias de ponta são muito dispendiosos, e muitas 
vezes desperdiçados ou mal utilizados, o que faz grande parte da medicina fora do alcance da população. Neste 
Congresso foi valorizado o ato de aprender a desenvolver recursos humanos máximos, desde a formação do 
especialista, com a autocrítica do que realmente é importante e essencial numa direção certeira para que possa-
mos melhorar a ação do oftalmologista no atendimento. Inúmeras entidades supranacionais participaram, assim 
como organizações ligadas ao ensino, de pesquisa, e de apoio aos pacientes, interagindo de uma forma sim-
biótica, ajudando a aplicar de forma adequada os recursos existentes. Palestras de renomados colegas nacionais 
e internacionais abordaram temas atuais, e até do futuro, com perspectivas do que esta vindo, tanto na área do 
treinamento como da cura e/ou controle de várias patologias.

Por fim a área de pôsteres e sessões de temas-livre, aonde a interação entre autores e audiência multiplicou 
em muito o aprendizado.

Do ponto de vista social, todas as atividades foram realizadas no mesmo local, o que otimizou o tempo já 
escasso das cidades grandes, permitindo um maior congraçamento. 

Tínhamos um enorme compromisso com nossos colegas, uma grande responsabilidade com a sociedade, 
e acredito humildemente que conseguimos atingir nossos objetivos de unir, congregar e disseminar conheci-
mentos. Todos ganharam com isto: os oftalmologistas, a indústria que suporta as inovações, e principalmente 
nossos pacientes que receberão as benesses dos ensinamentos atualizados.
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