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DIA ESPECIAL DE GLAUCOMA
É com grande sa sfação que viemos convidá-lo(a) para par cipar do Dia Especial de Glaucoma,
que será realizado dia 3 de setembro de 2014, durante o XXI Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual, no Recife, PE.
O Congresso Brasileiro de O almologia (CBO 2014) elaborou um programa realmente especial
para o Dia Especial de Glaucoma. A programação cien ﬁca abordará os atuais e os mais recentes
avanços em glaucoma, com foco na prá ca clínica diária, contando com a presença de
importantes especialistas brasileiros.
Como novidade no formato do programa, ao ﬁnal de cada sessão de 6 palestras, 3 casos clínicos
com o diagnós co pré-anunciado serão apresentados. Os casos clínicos foram escolhidos de
acordo com as situações clínicas mais desaﬁadoras do dia-a-dia do médico. Após a completa
apresentação de cada caso clínico, dois colegas u lizarão toda a sua capacidade de síntese e
experiência para comentar o caso apresentado, ressaltando pontos importantes. Cada um terá
1 minuto para transmi r à platéia, no mínimo, 1 mensagem importante (one minute – one
message).
Ao ﬁnal de cada sessão, os discu dores poderão, além de responder perguntas dos
congressistas, chamar atenção para pontos importantes apresentados também nas palestras. O
obje vo é aliar a medicina baseada em evidências com a experiência, e com isso permi r a
sedimentação do conhecimento através da repe ção ou divergência de opiniões.
Temos a certeza que este programa dinâmico e intera vo manterá a platéia em alerta durante
todo este Dia Especial!
Esperamos por vocês!
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