
...Depois desses rápidos agradeci-
mentos, acredito que tenho a obriga-
ção de mostrar um pequeno balanço
do que foi feito no último ano em
benefício do CBO, como forma de res-
peito e consideração que minha dire-
toria e eu temos para com os médicos
oftalmologistas de todo o Brasil que
representamos neste momento.
Com o apoio do Conselho de Diretri-
zes e Gestão, iniciamos um processo
de reestruturação interna da institui-
ção, que vai da nova identidade visual
que apresentamos neste congresso
até os trabalhos internos para a ob-
tenção da certificação ISO 9001,
iniciados há meses.
Implementamos novas ferramentas
para transmissão de conhecimentos,
estamos procedendo a elaboração de
nova edição do Censo Oftalmológico e
do novo Guia Jurídico ligado às ati-
vidades oftalmológicas. Iniciamos a
revisão da Série Oftalmologia Brasi-
leira para a concretização da segunda
edição desta grande obra da Oftal-
mologia brasileira. Seguimos implan-
tando inovações e aperfeiçoamento
na revista Arquivos Brasileiros de Of-
talmologia e implementamos várias
atividades em defesa das prerroga-
tivas profissionais dos médicos oftal-
mologistas.
As condições logísticas para a
realização de todos estes trabalhos
nos são fornecidas por uma adminis-
tração enxuta, ágil e inovadora, são
implementadas por funcionários a
quem agradecemos da forma mais in-
tensa e tornam-se sempre mais pre-
sentes graças ao espírito de parceria
dos Patronos do CBO, empresas que
no meio de seus múltiplos 
desafios 

compreendem a importância do tra-
balho conjunto para a obtenção de
melhores resultados nos objetivos
comuns.
Em sua missão de representar os mé-
dicos oftalmologistas, o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia atua em
múltiplos fóruns e de várias maneiras.
Relaciona-se com instituições públi-
cas e privadas e com entidades repre-
sentativas de todos os portes, tendo
por objetivos aprimorar a saúde pú-
blica no Brasil, valorizar cada vez
mais o médico oftalmologista e con-
tribuir para o avanço da especia-
lidade em todos os sentidos.
O CBO faz muito e para aqueles que
não participam de seu cotidiano é
difícil avaliar a importância da atua-
ção da entidade e de que como tudo o
que se relaciona com saúde ocular e
à Oftalmologia seria muito pior, mais
atrasado e menor se não fosse a atua-
ção do CBO em seus quase 70 anos
de existência.
Porém o CBO não pode fazer tudo.
Não pode substituir a ação diária e
capilarizada de cada médico oftal-
mologista que precisa colocar a sua
ciência para tratar seu paciente, mas
que também precisa exercer a lide-
rança resultante de seu conhecimento
e de sua posição no universo da saú-
de para garantir e melhorar as
condições que lhe permitam
exercer sua profissão.

O que o CBO pode fazer e está
fazendo é colaborar para que cada
médico oftalmologista tenha as me-
lhores ferramentas para exercer sua
liderança. Criamos recentemente a
CBO TV, sediada no site da entidade,
com materiais de esclarecimento
dirigidos aos leigos. Cabe a cada mé-
dico oftalmologista divulgar este ca-
nal de comunicação entre seus paci-
entes. No mesmo site, o colega en-
contra material didático dirigido as
pessoas sem formação médica, que
podem ser reproduzidos e devem ser
distribuídos.
Nossa presença aqui é a demonstra-
ção de que isto é possível...

(Trecho do discurso do presidente 
do CBO, Paulo Augusto de Arruda 
Mello, na solenidade de abertura 
do XIX Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual)
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