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OFTALMOLOGIA BRASILEIRA
CONQUISTA MAIS ESPAÇO 

NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Oftalmologia brasileira: “É uma gran-
de vitória: saímos de um primeiro mo-
mento, no qual víamos em uma novela
da Globo uma personagem Optome-
trista, para o reconhecimento da im-
portância de nosso posicionamento
pela maior rede de comunicação do
País. Isso só foi possível pelo trabalho
conjunto que a SBO e o CBO re-
alizaram”.
Para o presidente do CBO, a cam-
panha da Rede Globo é resultado da
união da Oftalmologia brasileira. 
“O CBO e a SBO, conjugados com os
propósitos de promover a saúde o-
cular, melhorar a qualidade de vida da
população e defender os médicos
oftalmologistas, foram recebidospela
Rede Globo com carinho e sensibi-
lidade social. De uma adversidade,
acabamos em uma grande campanha.
Uma doação de mais de R$ 2 milhões
de reais. Uma grande conquista”, res-
saltou.

Alguns números
Além da conquista política e social
que a campanha veiculada pela Globo
representa, há outros fatores que de-
vem ser considerados: ao voltar atrás

na tipificação da personagem, a Rede
Globo, de forma exemplar, reconheceu
a necessidade de se manter fiel aos
princípios de prestação de serviços à
comunidade que sempre a caracteri-
zaram, e ofereceu uma significativa
contribuição à Oftalmologia, pois se o
CBO pagasse por uma campanha se-
melhante, desembolsaria pelo menos
R$ 40.000,00 pela produção do filme e
mais valores entre R$ 30.000,00 e R$
380.000,00 por cada exibição (os va-
lores variam em função do programa
onde o intervalo comercial está inse-
rido). Após o encerramento do período
de veiculação, o CBO fará o levanta-
mento da veiculação e o publicará no
Jornal Oftalmológico Jota Zero.

Catarata, Glaucoma e DMRI
A campanha foi focada na prevenção
das doenças que acometem pessoas
com mais de 40 anos, enfatizando os
problemas que muitas vezes levam as
pessoas a sua primeira consulta oftal-
mológica, e busca conscientizar sobre
a importância da prevenção e do pa-
pel do oftalmologia na detecção de
problemas por vezes invisíveis para
um leigo. Por isso aborda a Catarata,
o Glaucoma e a Degeneração Macular
Relacionada à Idade. Em breve outras
ações, que fazem parte do mesmo
projeto de conscientização serão co-
locadas em prática. 

“Esperamos manter esta parceira
tão importante que hoje comemo-
ramos”, salientou Hamilton More-
ira•

Como parte integrante da progra-
mação do XV Congresso Internacional
da Sociedade Brasileira de Oftalmo-
logia, em 2 de julho, no Rio de Ja-
neiro, foi realizado o Fórum “Impor-
tância da Prescrição de Óculos como
Ato Médico”. Na ocasião, tornou-se
pública a parceira firmada entre o
CBO, a SBO e a Rede Globo de Televi-
são, visando a veiculação de uma
campanha conscientizando sobre a
importância da consulta oftalmológica
a partir dos 40 anos de idade.
O filme “Visões”, produzido graciosa-
mente pela Central Globo de Produ-
ções a partir de subsídios e informa-
ções oferecidas pelas diretorias das
duas entidades, está sendo veiculado
desde o dia 2 de julho, em todos os
canais abertos e fechados da Globo, e
ficará no ar por duas semanas. Após
este período, a Gerência de Projetos
Sociais da Central Globo de Comuni-
cação, na figura de Flávio Oliveira, seu
titular, liberou sua utilização pelas en-
tidades em outras ações sociais ou
mesmo para veiculação em outras e-
missoras de tv. Para Hamilton More-
ira, presidente do CBO, esta parceria
representa ganhos importantes para a
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