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grande, pois além dos dias roubados
ao consultório, à clínica e a seus pa-
cientes, existe o deslocamento, hos-
pedagem e inscrição. Desta forma,
ponderou que o retorno em carga ci-
entífica deve ser condizente com o
investimento pessoal, profissional e
financeiro feito.
“No passado, tivemos uma tentativa
bem sucedida de racionalizar o núme-
ro de eventos oftalmológicos e o CBO
vai retomar esta discussão para, com
bom senso e sem imposições, vencer
este desafio que é de todos”, concluiu
Hamilton Moreira.

A visão empresarial
Nelson Roberto de Almeida Marques,
presidente da Allergan América Lati-
na, avaliou que o número de eventos
no Brasil ultrapassou o razoável, o que
acarreta na diminuição da qualidade
das palestras e na perda da partici-
pação por partes dos oftalmologistas.
“A proliferação desmedida de eventos
não é apenas um sentimento da in-
dústria, mas também de profissionais
oftalmologistas mais conscientes, que

atestam que o fato interfere na sua
prática diária”, disse.
Em 2007, a média foi de 3,58 eventos
por mês (43 no total). A criação de um
Calendário Nacional de Eventos Oftal-
mológicos avalizado pelo CBO racio-
nalizaria e reduziria o número de e-
ventos em todo o Brasil, sem que o
processo de geração e transmissão do
conhecimento e a vida social da espe-
cialidade e de suas entidades repre-
sentativas sofresse interrupções.
A estratégia de estabelecimento de
calendários de consenso respeitados
por todos os setores relacionados com
o segmento e avalizado pela entidade
representativa de caráter nacional é
utilizada em vários países do mundo,
inclusive pela Academia Americana
de Oftalmologia e pelo Conselho Inter-
nacional de Oftalmologia.
“A participação da indústria é compul-
sória e cada vez mais custosa. Isto ge-
ra a necessária seleção dos investi-
mentos. Em dois eventos recentes,
por exemplo, pela primeira vez indús-
trias de renome e porte optaram por
não participar”, concluiu Marques•

O grande número de eventos oftal-
mológicos no Brasil volta à discussão.
Se por um lado, reflete o dinamismo
da especialidade e a capacidade de
organização das instituições e empre-
sas do segmento, por outro lado, exis-
te a constatação que o excesso de
simpósios, congressos e encontros
acaba sendo prejudicial aos médicos,
empresas e entidades e travando o
processo de geração e transmissão do
conhecimento que pretendia incen-
tivar. A polêmica ganhou novo fôlego
com a entrega de documento assina-
do por representantes das empresas
Allergan, Adapt, Alcon, Cooper Vision,
Johnson & Johnson e Vistatek ao CBO,
propondo a criação de um Calendário
Nacional de Eventos Oftalmológicos.
“O ensino é a prioridade do CBO. No
momento que sentimos palestras se
repetindo, notamos o crescente desin-
teresse dos médicos, o que deve ser
evitado”, afirmou o presidente do CBO,
Hamilton Moreira.
O presidente do CBO destacou que o
custo que cada oftalmologista arca
para participar de um evento é muito
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