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A globalização é uma realidade da qual não
conseguimos fugir. Os últimos acontecimen-
tos que afetaram a economia do planeta
como um todo, mesmo que para alguns (e
graças a Deus nos encontramos nesse grupo)
o abalo tenha sido menor que para outros, m-
ostraram a todos que nossas cidades cada vez
estão mais perto uma das outras. Nenhum
lugar é estanque e tem barreiras suficientes
que possam isolá-lo do resto do mundo.
Da mesma forma que a economia, o conhe-

cimento não tem mais limites reservados. A
internet se encarregou de democratizá-lo e
todos podem ter acesso a tudo que é publi-
cado no mundo. 
É cada vez mais comum recebermos em nosso
consultório pacientes muito bem informados
sobre sua doença ou sobre a cirurgia a que
ele quer se submeter. Embora muitas vezes,
muitos deles não tenham entendido bem o que
leram e compreendam as coisas de uma
maneira errada.
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Por esse motivo, falarmos a mesma
linguagem, termos condutas e
procedimentos unificados é uma
importante ferramenta para nos dar
uma identidade própria.
É com essa consciência globalizada
que teremos que encarar as próximas
décadas e o CBO dá mostras claras de
que quer caminhar na direção certa ao
criar, com o apoio da Sociedade
Brasileira de Catarata e Implantes
Intra-Oculares (SBCII), o Curso de
Facoemulsificação que visa
uniformizar seu ensino em todo Brasil. 
Utilizando a experiência de ensino
desenvolvida na UNIFESP, uma equipe
de voluntários escolhidos e
capitaneados por Eduardo Soriano
(que é diretor de cursos da SBCII) vem
realizando com sucesso, em oito
Cursos de Especialização em
Oftalmologia Credenciados pelo CBO
(escolhidos de acordo com pré-
requisitos determinados pela
entidade), o programa de treinamento
uniformizado na mais moderna
técnica da cirurgia de catarata. É claro
que sabemos que oito serviços não
abrangem um País com a extensão
territorial do Brasil, porém é o início e
a tendência é que ele possa se
espalhar paulatinamente a outros
serviços, tanto que já está em
andamento a segunda fase do
programa, que abrange outros 13
cursos.
Este foi um exemplo que despertou a
atenção e o interesse de países com o

peso e a tradição da Grã-Bretanha. O
coordenador do programa, Eduardo
Soriano, foi recentemente sondado
em evento internacional sobre a
possibilidade de participar de um
encontro onde pudesse explicar o
funcionamento do programa aos
oftalmologistas britânicos. Isso nos
enche de orgulho e dá a certeza que
esse é o caminho correto e rumo certo
a ser tomado, mostrando que
podemos perfeitamente fazer
parcerias altamente produtivas com
os laboratórios e firmas que atuam no
Brasil. 
Porque ficarmos só com a
facoemulsificação? Porque não
fazermos o mesmo com relação às
outras subespecialidades? É verdade
que tudo isso custa caro e demanda
tempo e pessoas dispostas a abdicar
de seus dias de folga ou mesmo de
produção pessoal de trabalho para se
doar ao ensino de algo que ele
domina em troca de uma sensação de
ter cumprido um papel extremamente
importante para a coletividade.
Outro ponto importante a se destacar
foi o lançamento da Série
Oftalmologia Brasileira. São 16.livros
de qualidade que dão ao
oftalmologista brasileiro uma visão
científica detalhada e atual para a sua
pratica diária e que também
uniformiza o ensino em nossos cursos
credenciados, sendo acessível
financeiramente a todos os alunos.
Por isso e com tudo que aconteceu

nos dois últimos anos, das vitórias
com relação a inclusão do exame de
refração dentro do ato médico, da
vigilância constante em defesa do
oftalmologista, acho que a atual
gestão, atuando em sintonia com o
Conselho de Diretrizes e Gestão
(CDG), cumpriu com louvor o seu papel
e manteve a proa do barco na direção
correta.
Manter a vigilância em relação aos
inimigos da saúde ocular brasileira,
estar em sintonia com as empresas
que atuam em nossa área mantendo
um relacionamento de parceiros,
procurar entender e resolver os
problemas por que passam o
oftalmologista brasileiro, seja ele
jovem ou não, no seu dia-a-dia,
atualizar e uniformizar condutas e
conhecimentos é a tarefa e a busca
que, na minha opinião, sempre devem
nortear a direção do CBO.

Marco Antônio Rey de Faria

(*)Marco Antônio Rey de Faria- Integrante 
do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO 
e presidente da SBCII

piniãoO

JotaZero-2 pag  7/2/09  5:15 PM  Page 50




