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As pessoas devem
saber que somos 
os legítimos
representantes 
da Oftalmologia
Brasileira 
e da defesa da saúde
ocular do brasileiro. 

Temos médicos 
e disponibilidade 
de equipamentos, 
mas precisamos de
ajuda para resolver
os principais
problemas de saúde
ocular do brasileiro.

Somos os responsáveis
pelo oftalmologista 
que apresentarmos 
a comunidade, por isso
precisamos investir 
no seu conhecimento.

O CBO precisa 
reverter a questão
salarial do médico
oftalmologista brasileiro
que, para determinados
procedimentos, 
recebe menos do 
que uma manicure.
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Estes foram alguns dos pontos des-
tacados pelo presidente da chapa ú-
nica que disputará a eleição para a di-
retoria do CBO no XXXV Congresso
Brasileiro de Oftalmologia, Paulo Au-
gusto de Arruda Mello, em entrevista
que concedeu ao JORNAL OFTALMO-
LÓGICO JOTA ZERO, durante o Con-
gresso da Associação Paranaense de
Oftalmologia, realizado em Curitiba. 

Paulo Augusto de Arruda
Mello disse que os proble-
mas de saúde ocular preci-
sam ser atacados por etapas.
E um dos mais graves é o da
refração. “Temos número su-
ficiente de médicos. Temos
disponibilidade de uso de
equipamentos em condições

físicas para realizarmos cirurgias, mas
precisamos de maior empenho polí-
tico para resolver esse problema”. 
Um importante espaço conquistado
pelo CBO para isto e que precisa con-
tinuar a ser intensificado é o de de-
monstrar “que o único profissional
preparado para atender a saúde ocu-
lar do povo brasileiro é o médico oftal-
mologista”, assim como o CBO é o
legítimo representante da oftalmolo-
gia brasileira”. 

Defesa do ato médico

Portarias como a assinada durante o
Congresso da APO, em Curitiba, entre
outras já em vigor em outros estados,
ratificam este entendimento. “É pre-
ciso que toda a comunidade seja aler-
tada de que, uma simples dor de ca-
beça pode ser gerada por um simples
problema de refração, mas que tam-
bém ser o início de um tumor cerebral.
Portanto, retardar o diagnóstico, atra-
vés da conduta irresponsável, é re-
tardar a possibilidade de sobrevida de
uma pessoa enferma”, adverte.
Capacitar o jovem oftalmologista da
melhor forma possível será outra prio-
ridade da futura gestão, de acordo
com Paulo Augusto de Arruda Mello.
“Ao ministrarmos um curso de espe-
cialidade, ao darmos um título de es-
pecialista a alguém, temos uma res-
ponsabilidade muito grande, porque
estamos informando a comunidade de
que esta pessoa está capacitada para
resolver os principais problemas de
saúde pública” •

O futuro presidente 
e as suas metas

Jorge Javorski
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Paulo Augusto: 
“Os oftalmologistas
devem receber
honorários justos 
pelo seu trabalho”.

Marco Faria: “temos credibilidade
porque o CBO pensa unicamente 

no bem estar da população”. 
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Os desafios impostos por um país 
de proporções continentais

CBO precisa fazer uso de novas ferramentas 
para diminuir distâncias e facilitar o conhecimento 

a um maior número de jovens oftalmologistas, 
de acordo com Paulo Augusto de Arruda Mello.

Paulo Augusto de Arruda Mello reconhece que enfrentará desafios para
garantir o acesso ao ensino, diante dos contrastes geográficos e nos
contrastes entre a qualidade de ensino ofertada nos cursos de graduação.
Para vencer esses obstáculos, “o CBO fará uso de suas ferramentas e de no-
vos recursos para diminuir as distâncias e com isso, facilitar o conhecimen-
to”, segundo o presidente. 
Este jovem profissional e os demais oftalmologistas precisam também re-
ceber honorários justos pelo trabalho que realizam. “Alguns procedimentos
executados por manicures têm melhor remuneração do que uma consulta
médica de alta complexidade”. 
Para o novo presidente, cada presidente que assume no CBO põe a sua
personalidade no comando da diretoria. Ele lembrou colocará em curso um
processo de profissionalização no Conselho - aproveitando que a entidade
mudará de sede. Esse processo coincidirá com a busca de profissionais es-
pecializados para ocuparem funções que não são de atribuição do médico. 
O novo presidente tem como uma de suas prioridades a de contratar um
gestor de negócios, atendendo sugestão levantada na reunião do CDG.
Acima de tudo, no entanto, a personificação de sua gestão será a de atuar
“com foco muito próximo do oftalmologista brasileiro”, acrescenta •
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Jorge Javorski
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Na visão de Marco Rey de Faria, vice-presidente da chapa, Paulo Augusto 
“tem o rosto do CBO, que merece presidí-lo por tudo o que já fez pelo Conselho”

A Oftalmologia brasileira alcançou a sua identidade nacional e esta conquista será de extrema importância para
estimular o ensino, modificar condutas médicas, unificar o pensamento de uma sociedade, de acordo com o vice-
presidente da chapa única que concorrerá às eleições do CBO no XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
Marco Antônio Rey de Faria.
Para o vice-presidente, a transição ocorrida no CBO demonstra, também, que a classe oftalmológica atingiu nível
de maturidade que ratifica a sua força, essencial ao planejamento de qualquer ação vitoriosa. 
A mesma unidade, segundo Marco Rey de Faria, permite que as sucessivas gestões do CBO tenham voz junto
aos governos - independente da corrente política que esteja no poder. “Alcançamos essa credibilidade por que
o CBO pensa unicamente no bem estar da população”. 
Sobre sua atuação no CBO, o vice-presidente disse que será a de ajudar uma pessoa “que tem o rosto do CBO,
que merece presidir o Conselho por tudo o que já fez por ele”. Em seu cargo, Marco Rey de Faria diz que será o
soldado, que ficará a disposição do “comandante e timoneiro” que levará o CBO ao seu rumo certo •

Transição reflete maturidade e união
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