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Atividades do CBOrt
A Ortóptica brasileira continua firme no propósito de divulgar o trabalho dos ortoptistas através de
encontros científicos, buscando atualizar o conhecimento da classe, abrindo canais de discussões
entre velhos parceiros, oftalmologistas e ortoptistas, que acabam resultando em excelentes frutos de
aprimoramento profissional em humilde contribuição à saúde ocular no País.

SEDE DO CBO

n

Em 24 de maio CBO e CBOrt reuniram-se
na sede do CBO para tratar de assuntos
importantes para ambas as classes, entre eles
a busca pela formação em excelência do ortoptista também na capital paulista. Estavam presentes Marco Rey de Faria, na ocasião ainda
presidente do CBO, o então Vice-presidente da
entidade Milton Ruiz Alves, Celina Tamaki e eu,
representando o CBOrt.
As ortoptistas Andréa Pulchinelli e Celina Tamaki entre Marco Antônio Rey
de Faria e Milton Ruiz Alves, na sede do CBO

3ª REUNIÃO CIENTÍFICA DA REGIONAL SUL DO CBORT

n

Em 26 de junho, tivemos a 3ª Reunião Científica da Regional Sul do CBOrt, novamente em
Joinville, onde tivemos mais uma vez a carinhosa
acolhida do Hospital de Olhos Sadalla Amim-Ghanem e a excelente organização da Coordenadora
desta regional e Vice-Presidente do CBOrt, Silvia
Chuffi.
Participaram palestrando os ortoptistas Marcelo Fernandes da Costa, Claudineia Miranda Dutra Terra e Vera Lúcia Pereira Bussiki; os oftalmologistas do HOSAG Liberdade Cézaro Salerno e
Cassiana Parise, além do convidado de honra do
CBOrt, Galton Carvalho Vasconcelos.

Jantar de Confraternização dos palestrantes
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Simpósio CBOrt no XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
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Lydia da Cruz Marques
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Finalizando, pelo 7º ano consecutivo tivemos nosso espaço dentro de um evento de grande importância na Oftalmologia brasileira: o Simpósio CBOrt no XXXVII Congresso
Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano
de Oftalmologia, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto.
Coordenando a mesa, comigo estava Silvia Chuffi, vicepresidente do CBOrt. Na abertura tive a oportunidade de falar
um pouco sobre a “Insuficiência de Convergência”, capítulo do
livro “Avanços em Farmacologia Ocular e Terapêutica”, Tema
Oficial do Congresso de 2013, que tive a honra de escrevr em
parceria com o oftalmologista Roberto Mitiaki Endo, a convite
dos coordenadores de área, Galton Carvalho Vasconcelos e
Mauro Goldchmit.

Coordenadoras de mesa, Andrea Pulchinelli e Silvia Chuffi
durante a palestra de Lydia da Cruz Marques

Ana Paula Braga

Na sequência, a
aula da ortoptista Lydia da Cruz Marques
com o tema “Protocolo de Avaliação da
Deficiência
Visual
Cortical em Bebês”.
Fechando o simpósio, a palestra da
ortoptista Ana Paula Braga “Dislexia:
Contribuição do Ortoptista para a Avaliação Diagnóstica e
Tratamento”, tema que tem levado muitos profissionais da área
da saúde a buscar inúmeras informações, nem sempre convergentes.
Não poderia deixar de agradecer à última diretoria do CBO
pelo excelente desempenho, especialmente no reconhecimento do trabalho do Ortoptista, majestosamente comandada pelo
professor. Marco Antônio Rey de Faria. Aproveito também para
parabenizar a diretoria eleita, presidida pelo professor.Milton
Ruiz Alves e toda equipe. Estou certa que o CBO terá um grande maestro!
(*) Andréa Pulchinelli Ferrari
presidente do Conselho Brasileiro de Ortóptica
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