
Em 2020, a pandemia de COVID-19 nos impediu de seguir o molde das três primeiras edições do Congresso Acadêmico de Oftalmologia 
(CAO), fazendo-se necessário inovar. O IV CAO foi realizado em um modelo exclusivamente virtual e, apesar das limitações impostas pela 
pandemia, conseguimos superar todos os obstáculos, com o expressivo número de 1604 inscritos, de todos os Estados brasileiros e três países 
da América Latina. Vimos o sucesso do CAO com muito orgulho e tivemos o grato prazer de vê-lo crescendo ainda mais no ano de 2021.

A quinta edição CAO trouxe novos desafios. Ainda impossibilitados de realizar um evento presencial e em um contexto saturado de 
eventos virtuais e gratuitos, optamos por adotar um modelo híbrido. Nessa nova edição, com a experiência dos últimos anos, conseguimos 
manter os acertos dos anos anteriores, e trazer inovações, que tornaram a experiência dos nossos inscritos ainda melhor. Realizamos workshops 
presenciais, trazendo um pouco de prática em oftalmologia, tentando superar as lacunas impostas pelo ensino remoto. Aproveitamos a 
possibilidade de realizar palestras online e convidamos Oftalmologistas de todo o Brasil como palestrantes do evento. 

Estimulamos a produção científica, e conseguimos novamente alcançar o nosso limite de 105 trabalhos aceitos para avaliação, mantendo 
o altíssimo nível dos anos anteriores. Os 35 melhores trabalhos foram apresentados na forma de e-poster e os seus resumos estão contidos no 
presente suplemento, juntamente com a versão completa das apresentações mais bem avaliadas. 

Nossos sinceros agradecimentos ao nosso Professor Orientador, Dr. Fábio Nishimura Kanadani, que esteve ao nosso lado e nos apoiou 
durante todo o planejamento e execução do V CAO. Gostaríamos de agradecer, também, à Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, a 
todos os acadêmicos membros da Comissão Organizadora, aos nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores, que viabilizaram a realização 
deste evento incrível.

Desde já, aguardamos ansiosamente a próxima edição do CAO. Tenham a certeza que iremos sempre nos empenhar em busca da 
excelência, para trazer aos nossos ouvintes as melhores experiências possíveis.
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Cordialmente,
Comissão Organizadora do V Congresso Acadêmico de Oftalmologia


