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Estas três palavras, no consenso dos patronos presentes a reunião do Conselho de Diretrizes
e Gestão (CDG), realizada dia 26 de junho em Curitiba, ratificam a credibilidade que pontua
a relação entre a indústria e o CBO.

“Em nome da oftalmologia brasileira, agradeço pelo trabalho desenvolvido pelo presidente
Hamilton Moreira e desejo boas vindas ao Paulo Augusto, cuja história se confunde com a
história do CBO”.

Marcos Ávila abriu a reunião do CDG e, em seguida, o presidente Hamilton Moreira fez
rápido balanço de sua gestão (ver matéria na página 15), parabenizou o seu virtual sucessor,
Paulo Augusto de Arruda Mello e fez especial menção a Adapt Produtos Oftalmológicos,
representada por Marcelo Montagnoli e Paulo Chaves, que passa a ser o sexto patrono do
CBO. 

A provável inclusão da Adapt como novo patrono do CBO também foi destacada por Amaury
Guerrero, presidente para o Brasil da Alcon Laboratórios. “O novo parceiro ratifica a
segurança e a transparência que vêm marcando a política do CBO em sua relação com a
indústria oftalmológica”, destacou •

Abertura dos trabalhos
da reunião do CDG,
realizada em CuritibaR
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Nelson Roberto Almeida Marques, presidente da Allergan para a
América Latina, disse que em 30 anos nos quais ele vem atuando
na área oftalmológica, o diálogo com a indústria sempre foi pri-
vilegiado dentro do CBO. E correu de forma mais intensa na atual
gestão, porque “Hamilton Moreira proporciona uma atitude mais
participativa da indústria no processo de decisão”. 
Luís Fernando Lenski, gerente geral da Johnson&Johnson e José
Roberto Alegre, sócio diretor da Vistatek, também destacaram a
proximidade citada por Nelson Marques. Ressaltaram as ações
das duas diretorias, as inovações implementadas e também fala-
ram sobre desafios. Entre eles, a importância da criação do gestor
de negócios - a interface entre a indústria e o CBO. 
A figura do gestor será de extrema importância, de acordo com
Amaury Guerrero, “porque ele é o executivo, o homem de negó-
cios”, de acordo com o presidente da Alcon. Por essas caracte-
rísticas, ele tirará a carga que recai sobre o médico. 
A definição sobre um calendário oftalmológico também foi reto-
mada na reunião por todos os presidentes e representantes dos
laboratórios. “Sou um campeão da defesa da racionalização do
calendário oftalmológico”, disse Nelson Marques. Os patronos
reconheceram as tentativas de soluções buscadas pela atual di-
retoria (veja manifestação da diretoria na página 57) •
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CBO mostra novamente a sua força e representatividade

O processo de transição ocorrido no CBO ratifica a sua condição de órgão máximo da oftalmologia
brasileira, na opinião dos patronos presentes a reunião do CDG. 
Luis Fernando Lenski, gerente geral da Johnson&Jonhson, acredita que, “graças a essa transição, po-
deremos acelerar e colocar em prática boa parte dos projetos e sonhos dos planos que estabelecemos”.
Amaury Guerreiro, presidente da Alcon do Brasil, destacou o diálogo “franco e aberto” mantido pelo
CBO com a indústria, também evidenciado neste processo de transição; e José Roberto Alegre, sócio
diretor da Vistatek, disse que a chapa única ratifica as razões que fazem do CBO o órgão “repre-
sentativo da nossa oftalmologia”. 
Marcos Ávila encerrou a reunião destacando que, “o CBO tem força e impulso em tudo o que faz, por-
que tem credibilidade e é unido”. Voltou a agradecer pela dedicação da atual diretoria e deu boas vin-
das ao futuro presidente. O classificou como um “idealista dos projetos bem executados” lembrando
que, “o CBO e o Paulo Augusto, por sua história, se confundem” •
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A opinião dos patronos

“O CBO mantém um diálogo franco e aberto com a indústria. A parceria com a Alcon e a
entrada da Adapt como novo patrono reflete essa política”.
(Amaury Guerreiro - Presidente dos Laboratórios Alcon no Brasil)

“A indústria sente que tem voz, que pode efetivamente contribuir com o CBO. E isto se deve
especialmente a atual diretoria e a esse processo de transição”. 
(Nelson Roberto Almeida Marques - Presidente da Allergan para a América Latina)

“A Essilor agradece ao CBO nos ajudar a encontrar soluções aos principais problemas de
saúde ocular”.
(Charles-Eric Poussin - Diretor de Marketing da Essilor)

“O CBO e a indústria estão alinhados para transformar sonhos em projetos, em plano que
nos levarão a uma relação ainda mais construtiva”.
(Luís Fernando Lenski - Gerente geral da Johnson&Johnson)

“Os avanços que culminam com o processo de transição no CBO mostram a força que o
Conselho tem como órgão máximo representativo dos oftalmologistas”.
(José Roberto Alegre - Sócio-diretor da Vistatek)
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Indústria conhece o novo programa de cotas

Para o presidente da chapa única que concorrerá ás eleições do CBO, no final de agosto em Belo Ho-
rizonte, Paulo de Augusto de Arruda Mello, a nova estratégia de aproximação com a indústria é um dos
primeiros passos para permitir a execução de projetos que dependem da geração de recursos.
Arruda Mello apresentou durante a reunião do CDG o programa de cotas e de patrocínios de eventos
elaborado pelo CBO para a indústria. Detalhou vários aspectos técnicos de como o CBO pretende co-
locá-lo em prática até que voltar a discuti-lo com os patronos. 
Enfatizou que o CBO tem total interesse em discutir cotas com os patrocínios, lembrando que o pro-
grama representa um dos primeiros passos de uma série de projetos que, para serem materializados,
demandam recursos. 
A relação ética e transparente que sempre pontuou as principais ações entre o CBO e a indústria é um
importante indicador de que o novo programa será bem sucedido, na opinião de Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, principalmente porque “o CBO não pode viver sem a indústria, assim como a indústria não
pode viver sem o CBO” •
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Hamilton Moreira faz breve balanço da sua gestão

Educação médica a distância, parcerias com a indústria, apro-
ximação com a mídia e reestruturação do site foram algumas das
principais ações.

A parceria entre o CBO e a Alcon Laboratórios, que resultou no
Projeto de Facoemulsificação (destinado a propiciar ao residente
uma ferramenta precisa no aprendizado com a facoemulsificação),
foi um dos principais pontos destacados pelo presidente Hamilton
Moreira ao fazer um breve resumo de seu mandato na abertura da
reunião do CDG. 
Ele destacou também a implantação dos programas de Educação
Médica a Distância do CBO, a remodelação do site do CBO, citan-
do a criação de ferramentas que propiciaram exponencial au-
mento nas visitas de internautas, os acessos ao E-Learning, a ela-
boração de um blog e de outros recursos que tornaram o site mais
interativo com o oftalmologista e com o público em geral.
Outro aspecto citado pelo presidente foram os recursos que ele
obteve na área da comunicação, especialmente por parte da TV
Globo, em mais de uma oportunidade, destinados a produção de
campanhas de conscientização sobre as doenças oculares •
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Conclusões da reunião

Entidade maior - CBO é o órgão oficial da Oftalmologia Brasileira
Educação continuada - uma das principais parcerias com a indústria
Calendário Oftalmológico - área que ainda precisa avançar
Mais um parceiro - Adapt é saudada como o sexto patrono 
Gestor - executivo para ser a interface entre o CBO e a indústria
Reuniões semestrais - prioridade na visão da indústria
Patrocínios - Avaliação da crise e do cenário internacional
Transição - duas gestões que apontam para um CBO mais forte

Conclusões
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Hamilton Moreira 
fala sobre as principais 

ações de sua gestão
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