
Humildemente agradeço a confiança depositada e espero não decepcioná-los na difícil
tarefa de presidir o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

Quero primeiramente cumprimentar a todos que ajudaram a construção do CBO. Nosso CBO
representa a Oftalmologia brasileira de forma competente graças ao talento e visão de grandes líderes, que
deram muito de si e que não mediram sacrifícios para atingir os sonhos. Mas o sonho só foi possível porque
também contou com a ajuda inestimável dos oftalmologistas. O trabalho de todos é chave do sucesso. 

Agradeço o trabalho brilhante exercido pelo Hamilton Moreira e sua equipe. Eles modernizaram a
instituição conduzindo o CBO de forma capaz. Venceram metas fundamentais nestes dois anos. Criaram
condições apropriadas para o desenvolvimento futuro. 

Agora vamos manter a luta em prol do Oftalmologista, da Oftalmologia e da Saúde Pública. Nós
merecemos remuneração adequada para podermos nos aprimorar. Os avanços científicos e tecnológicos são
constantes e rápidos. O médico necessita de condições mínimas para poder honrar a sua profissão de forma
ética, proporcionando à toda sociedade a medicina de primeira linha. Todos os colegas devem ter a
oportunidade do desenvolvimento profissional.

Temos um grande número de jovens especialistas com muita energia, talento e esperança. Não
podem desperdiçar tempo aguardando a oportunidade para que exerçam plenamente a sua profissão.

O profissional capaz de cuidar da saúde ocular do brasileiro é o Oftalmologista. Necessitamos de
uma campanha permanente, com ações eficientes, para mostrar à população, aos gestores da saúde, aos
gestores governamentais e aos políticos que somos tecnicamente e em número suficiente para cumprir essa
missão.

A Oftalmologia deve e precisa constantemente de novas perspectivas. Deve vencer o desafio de
melhorar a sua qualidade sem encarecer a assistência, principalmente num país em desenvolvimento como
o nosso. Necessitamos de pesquisas que resultem em novos conhecimentos. No ensino necessitamos de
novas ferramentas para melhor transmissão desses novos conhecimentos.

Talvez a Oftalmologia seja a especialidade médica mais comprometida com o bem estar social. Isso
é facilmente observável pelos projetos de atendimento à população onde todos nós apresentamos exemplos
de Cidadania, sem preocupação com crenças ou partidos políticos.

Muito ainda resta por fazer. Teremos decisões difíceis que merecerão muita disposição para serem
adotadas. Aqui contaremos com a experiência do Conselho de Diretrizes e Gestão.

Agradeço aos colegas que aceitaram cargos e funções na nova diretoria. Sem a colaboração do
Marco Antônio Rey de Faria, Nilo Holzchuh, Mauro Nishi e Fabíola Mansur nada será possível.
Mais ainda, sem a participação ativa das várias comissões e a participação competente do nosso quadro de
funcionários, o sonho será um pesadelo. A participação dos nossos patronos também é vital para o êxito que
resultará no bem comum.

Devemos acelerar processos e profissionalizar nossas ações. Necessitamos estimular as jovens
lideranças e estimular ações pró-ativas de todos. Precisamos da mobilização coletiva da nossa classe.

Todos nós somos o CBO. O CBO é de todos os oftalmologistas e todos devem
participar. Vamos trabalhar.

Discurso do presidente eleito do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia na solenidade de encerramento 
do XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia
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Paulo Augusto de Arruda Mello
Presidente do CBO - Gestão 2009-2011
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