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CBO em Ação

O
s integrantes do Conselho de Diretri-
zes e Gestão do CBO foram convida-
dos pelo JORNAL OFTALMOLÓGI-
CO JOTA ZERO para exporem suas 

respectivas opiniões de como essa instância 
do CBO atua e como deve enfrentar os atuais 
desafios da Oftalmologia brasileira, notada-
mente os provocados pelas recentes medidas 
governamentais. Por problemas de agenda 
e de prazos, nem todos puderam expor seus 
pontos de vista, mas os que assim procede-
ram, contribuíram para esclarecer inúmeros 
pontos que envolvem a atividade do CBO e o 
futuro imediato da Especialidade.

Paulo augusto 
de arruda Mello

Atual presidente do CDG, professor  
adjunto da Universidade Federal de São 

Paulo, Presidente do CBO na gestão 
2009/2011 e coordenador da Comissão de 

Ensino da entidade por várias gestões.

O Conselho de Diretrizes e Gestão do 
CBO é o órgão encarregado de estabelecer 
os planos de ação, as estratégias e suas im-
plementações, supervisionar suas aplicações 

e assessorar as diretorias executivas no 
exercício de seus respectivos mandatos. Tem 
como meta criar o norte para o CBO. A direto-
ria tem um projeto de dois anos. Quem faz um 
projeto de dez anos é o CDG. Então, esta é a 
função: determinar diretrizes de médio e longo 
prazo, que serão executadas pelas sucessivas 
diretorias executivas. O CDG, por exemplo, 
tem preocupação com o patrimônio do CBO, 
tem preocupação com as políticas relaciona-
das com a saúde pública, o relacionamento do 
CBO com o Ministério da Saúde, enfim, ten-
ta dar um norte a médio e longo prazo. Além 
disso, o CDG respalda e ajuda nas grandes 
decisões da diretoria. Este apoio já aconteceu 
algumas vezes, notadamente em situações de 
disputa com outras entidades médicas e o go-
verno e em grandes decisões que envolvam 
o CBO.

A preocupação de uma eventual dupli-
cidade de poder deve ser afastada. Todos 
os membros do CDG são eleitos. Quando o 
médico oftalmologista vota para presidente 
do CBO, vota em alguém que vai continuar lá 
na frente, como integrante vitalício do CDG. É 
um conselho onde tem ex-presidentes e que, 
dependendo da aprovação do Conselho Deli-
berativo do CBO, vai passar a ter 30% de seus 
membros eleitos pela comunidade.

Mas, afinal, o que é o CDG?

Criado em 2005 e oficializado em 2007, o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) ainda provoca 
dúvidas entre os associados do CBO. É um conselho consultivo com a função de auxiliar a 
diretoria da entidade? Uma instância de poder superior à própria diretoria? Cuidaria das 
questões administrativas do CBO? Ou apenas das pendências políticas?

Paulo Augusto de Arruda Mello

Reunião dos integrantes do CDG
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Talvez para aqueles que não acompanham 
a vida da entidade seja difícil avaliar a impor-
tância do CDG, mas todos aqueles que se 
informam corretamente sobre o assunto são 
unânimes em afirmar que o Conselho de Di-
retrizes e Gestão foi uma grande inovação na 
administração e na vida do CBO, com reflexos 
cada vez mais positivos para toda a especiali-
dade e para a saúde ocular da população. 

Marcos Pereira de Ávila
Primeiro presidente do CDG, é Professor 

Titular da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás, foi 

presidente do CBO na gestão 1999/2001.

O CDG é a entidade dentro do CBO que 
ajuda a diretoria no processo decisório equi-
librado, ajuda a diretoria nas horas difíceis e 
faz com que possa haver a continuidade de 
pensamento e ação no decorrer dos anos e 
seja possível planejar o futuro da Oftalmolo-
gia brasileira. A diretoria cuida do dia a dia e 
o CDG ajuda a diretoria nas decisões difíceis 
e no planejamento a longo prazo. Este é o se-
gredo da história. 

Justamente dentro deste conceito e ten-
do em vista as dificuldades do atual momen-
to, devemos nos perguntar qual Oftalmologia 
e qual médico oftalmologista o Brasil precisa 
ter nos próximos 20 anos. Qual a qualificação 
e a quantidade de oftalmologistas que serão 
necessários. O CBO, de uma maneira bastan-
te proativa, tem trabalhado junto à Associação 
Médica Brasileira, ao Conselho Federal de 
Medicina, ao Ministério da Saúde e ao Minis-
tério da Educação, para definir qual o rumo, 
em quantidade e qualidade da Oftalmologia 
brasileira e dos oftalmologistas para atender 
a população de 200 milhões de brasileiros. 
Queremos profissionais em número suficien-
te, qualificados e precisamos dar os rumos 
para atender a população nos próximos 10 ou 
20 anos. As decisões do presente vão refletir 
no futuro. Acho que o CBO, com a colabo-
ração e a atuação firme do CDG, está enca-
minhando de maneira bastante proativa este 
desafio de tomar as  decisões que vão moldar 
a Oftalmologia do futuro.

elisabeto ribeiro 
gonçalves

 
presidente do CBO na gestão 2003/2005 

e integrante de várias comissões do 
CBO ligadas à defesa das prerrogativas 
profissionais do médico oftalmologista

O “atual momento” deve ser entendido 
como  “atual dificuldade”, de modo que a per-

gunta correta deve ser formulada de outra 
maneira: como você vê a “atual dificuldade” 
enfrentada pela Oftalmologia?

É necessário lembrar que essas “dificulda-
des” não são tão “atuais” assim, pois já con-
vivemos com elas e nos batemos contra elas 
há muito tempo.  Aqui é preciso fazer justiça 
ao CBO, sempre na vanguarda do esforço de 
qualificar a Oftalmologia oferecida à socieda-
de brasileira, além de procurar estender os 
serviços oftalmológicos aos setores mais ca-
rentes do nosso povo.

Agora, talvez, tenhamos a agudização des-
sas “dificuldades”, quando o governo insiste 
em resolver, de canetada em canetada, todos 
os graves problemas afetos à saúde pública. 
Há que se compreender que a política de go-
verno nem sempre coincide com a visão de 
nossas entidades médicas. Pelo menos no 
modus faciendi de sua implementação. Nós, 
médicos, pensamos sempre no binômio quan-
tidade/qualidade; os entes governamentais, 
para contornar os entraves à aplicação de um 
e de outro, sempre optam pelo primeiro. 

Essa visão de governo fica bem clara com 
os recentes vetos da presidenta aos incisos 
VIII e IX do art. 4º da lei 18.842 de 10/07/13 
que dispõe sobre o exercício da Medicina. Es-
ses interditos dizem respeito especialmente 
à Oftalmologia, pois escancara uma porta à 
antiga pretensão de paramédicos de repartir 
legalmente conosco o exercício da Refrato-
metria. Isso para começo de conversa: aberta 
essa brecha, logo estarão reivindicando am-
pliar o campo de atuação para incluir, como 
alhures, a prática clínica e cirúrgica geral. Não 
satisfeita e com o discutível   pretexto de  re-
vigorar a saúde pública, a presidenta se apega 
a  uma ideia bizarra e  de resultados sabida-
mente duvidosos, editando a Medida Provisó-
ria nº 621, propondo  a importação de médi-
cos. Ora, com o bordão de “Mais Médicos” a 
presidência e o Ministério da Saúde adotam 
uma providência escapista, ilusória, fugindo ao 
que realmente interessa: investir na melhoria 
da saúde pública brasileira. Ambos iludem o 
cidadão quando centra todo o problema na 
questão da falta de médicos, o que é uma in-
verdade. Num país com quase quatrocentos 
mil médicos pode-se alegar tudo para justifi-
car o andar trôpego da saúde pública, menos 
que sejamos insuficientes.

Acredito não ser eu a pessoa mais indica-
da para meditar e opinar sobre esse assunto. 
Aqui mesmo, neste exemplar do Jota Zero, 
os leitores terão oportunidade de inteirar-se 
de opiniões  mais bem fundamentadas. E  a 
própria Diretoria do CBO nunca deixou de 
assumir, como agora o faz, a vanguarda das 
iniciativas visando a salvaguardar os interes-
ses dos oftalmologistas os quais, felizmente, 
coincidem rigorosamente com os interesses 
da sociedade brasileira. Mesmo porque nunca 

Marcos Pereira de Ávila

Elisabeto Ribeiro Gonçalves

 O doutoramento é 
um laurel  meritório 
e respeitável que 
abre as portas para a 
iniciação e a carreira 
universitária.
Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves
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tive a presunção nem a volúpia da paternidade 
do acerto.

Feita a ressalva, o que posso aduzir ao 
debate proposto pelo CBO? O que acho sau-
dável acrescentar à longa e exitosa atuação 
do CBO quando de trata de promover a saúde 
ocular da cidadã e do cidadão brasileiros? 

Credenciamento universal do SUS. É 
uma reivindicação antiga do CBO. Sabemos 
que um pequeno percentual de oftalmolo-
gistas integra o quadro nacional do SUS e é 
lógico que a capilaridade do sistema permi-
tiria ampliar enormemente o contingente de 
brasileiros  beneficiados com a assistência 
especializada. Não entendemos porque, uma 
medida simples como essa e capaz de retri-
buir com  resultados, além de imediatos,  al-
tamente compensadores, não faça parte da 
agenda governamental.

Ampliar o número de Cursos credencia-
dos e vagas nos atuais. Esse aumento deve 
contemplar, prioritariamente, regiões com 
menor concentração desses Cursos. Mas 
não podemos cair no erro de considerar que 
determinadas regiões já os tem em exces-
so, dispensando, portanto, a criação de novos 
centros formadores de oftalmologistas. Os 
cursos credenciados têm caráter nacional, 
abertos a aceitação de brasileiros de quais-
quer regiões, os quais não necessariamente 
se fixam nas proximidades ou nas cidades 
de formação para o exercício da especialida-
de. Não obstante a preferência pelas regiões 
sul-sudeste, devemos também estimular o 
retorno do jovem especialista ao seu local de 
origem, esclarecendo a todos o alcance social 
e as possibilidades de maior ganho financeiro 
em cidades não saturadas e ainda carentes 
de especialistas. Esse trabalho de esclareci-
mento deve integrar a pauta de matérias mi-
nistradas e o CBO dispõe de levantamentos e 
dados estatísticos altamente confiáveis para 
fundamentar essa orientação.

Duração dos cursos. Dois anos para a es-
pecialização e obtenção do título. Os Cursos 
credenciados devem ter a preocupação de 
formar especialistas e acredito que dois anos 
são mais que suficientes para dotar de sobra 
o jovem médicos de todos os conhecimentos 
necessários a sua prática clínica, cirúrgica e 
refratométrica. Ênfase especial ao ensino teó-
rico e prático da refratometria. Sempre tenho 
falado e escrito sobre a necessidade de reas-
sumirmos integralmente nossa especialidade. 
Ultimamente assistimos a tendência do jovem 
oftalmologista a preterir a receita de óculos, 
em favor de procedimentos cirúrgicos, da clíni-
ca que envolva diagnósticos mais elaborados 
e de semiologia sofisticada e obrigatoriamen-
te dispendiosa. Curiosamente, dados de pes-
quisa sempre apontam que, pelo menos, 85 
a 90% dos problemas de nossa clientela são 
resolvidos com a receita de um par de ócu-
los! Em oposição a isso, nós negligenciamos o 
exame refracional,  despreocupados de deixar 
uma lacuna que será preenchida, fatalmente, 
por pessoal técnica e cientificamente inabili-
tados e de limites éticos difusos. Alguém já 
disse que a natureza não aceita vácuos e é 
isso que tendemos a criar. Mas vácuos têm 
vida curta e esse que nós  estamos criando 
breve estará repleto de matéria indesejável 
para nós, oftalmologistas, e para a sociedade 
brasileira.

Responsabilidade prioritária do CBO: for-
mação  e titulação de especialistas. O  douto-
ramento, a ser buscado no terceiro ano, é ca-
minho indispensável e valioso para a inserção 
acadêmica e professorado, mas, por eleger  
um foco muito restrito e específico do conhe-
cimento oftalmológico, pouco acrescentará às 
necessidades da prática oftalmológica. O dou-
toramento é um laurel  meritório e respeitável 
que abre as portas para a iniciação e a carreira 
universitária. É uma pena que muitos doutores 
não tenham a oportunidade de materializar o 
propósito inicial, obrigados a relegar o título 
acadêmico, obtido com talento e sacrifícios,  a 
uma mera citação curricular, entre tantas ou-
tras.

Continuar o diálogo com entidades, 
agentes e segmentos sociais direta ou indi-
retamente relacionados com esse assunto 
(Ministérios, Congresso Nacional, Justiça, 
presidência da República, por exemplo).

Abrandamento das exigências para reali-
zação da Prova Nacional  de Título. Algumas 
modificações podem ser implementadas:

Mitigar o nível de dificuldade da prova. 
Acredito que a prova deve existir para testar 
o conhecimento e não o desconhecimento. 
O Título de Especialista fornecido pelo CBO 
é um “plus” e é nossa obrigação valorizá-lo 
e promovê-lo. É nossa convicção de que o 
teste  deve ser formulado em sua justa me-
dida, nem tão superficial a ponto de  validar 

O CDG é a entidade 
dentro do CBO que 
ajuda a diretoria no 
processo decisório 
equilibrado, ajuda a 
diretoria nas horas 
difíceis e faz com 
que possa haver a 
continuidade de 
pensamento e ação 
no decorrer dos 
anos e seja possível 
planejar o futuro 
da Oftalmologia 
brasileira. 
Marcos Pereira de Ávila

Reunião dos integrantes 
do CDG
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a mediocridade, nem excessivamente ri-
goroso para agraciar apenas o gênio.  Não 
precisamos dos extremos: exige-se do bom 
oftalmologista o uso com sensatez e ética do 
conhecimento  acumulado nos dois anos de 
especialização, ministrado por professores 
competentes e dedicados em Cursos estri-
tamente obedientes às determinações do 
CBO.

Adoção de outros critérios para obtenção 
do Título. Dos quinze a dezesseis mil oftal-
mologistas, quantos têm título  ou quantos 
integram o rol de especialistas do CBO? A 
metade? Mesmo que seja mais, a pergunta 
procede. Esse imenso contingente de Cole-
gas não titulados exercem  a especialidade, 
normalmente muito bem, prestando um ser-
viço de alto alcance e significado social.  Por 
que não encorajá-los à prestação da prova de 
título? Por que não atraí-los ao CBO? Uma 
sugestão: conceder aos anos de atividade of-
talmológica um “bônus” a ser somado à nota 
da prova, maior ou menor, na dependência 
dos anos de real exercício da especialidade. 
Que o nosso título de especialista não seja 
usado preconceituosamente para barrar 
ou dificultar a absorção de tantos Colegas, 
honrados, éticos e competentes. Reconheço 
que a  estratégia tem suas dificuldades de 
adoção e encontrará obstáculos de nature-
zas diversas. Mas vale a pena ser pensada. 
Não devemos perder de vista que todos nós 
somos, primeiramente, médicos, com o inalie-
nável direito ao exercício de qualquer espe-
cialidade da Medicina.

Harley e. a. bicas
Criador do CDG, Professor Titular da 

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto, 
presidente do CBO na gestão 2005/2007.

Sistemas administrativos presidencialistas, 
embora possibilitem agilidade na execução de 
políticas e providências de interesse imedia-
to da comunidade representada, mostram-se 
limitados no que se refere a planejamentos, 
cujas implementações requeiram prazos 
maiores que o do exercício de cada manda-
to outorgado. Por outro lado, se esse modelo 
abrir a perspectiva de gestões personalistas, 
corre-se o risco de ocorrência de uma que 
seja muito danosa à organização, com efeitos, 
eventualmente, irreparáveis. Dessas razões, 
ou seja, tanto para o estabelecimento de dire-
trizes que transcendam aos curtos dois anos 
de administração de uma diretoria do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, quanto para 
assegurar a continuidade  de suas respectivas 
ações pelas diretorias que a sucedam; e, fi-
nalmente, para acompanhar, a gestão de cada 
uma delas, criou-se o Conselho de Diretrizes 
e Gestão (CDG). 

O CDG foi moldado entre 2005 e 
2007, a partir de colegiados já existentes 
no C.B.O., o dos ex-Presidentes do CBO e 
o de Notáveis. Tornou-se órgão estatutário 
em 2007. Sua constituição é a de ex-Presi-
dentes do CBO (Membros Vitalícios) - cuja 
contribuição esperada é, precisamente, a da 
experiência acumulada na administração 
“direta” do CBO e em suas operações coti-
dianas - e quatro representantes eleitos pela 
comunidade oftalmológica brasileira a cada 
dois anos, em Assembleia Geral do CBO , os 
Membros Titulares. (Apresentar-se-á nova 
proposta de que o número de Membros Ti-
tulares passe a 30% do de Vitalícios.)

Por isso, parece oportuna a existência 
de um colegiado como o CDG para, com a 
Diretoria atual, de modo reflexivo e ponde-
rado, mas urgente, encontrar novos rumos 
para a Oftalmologia brasileira. De fato, hoje, 
não só a Oftalmologia, mas toda a Medicina 
brasileira, sofre com intervenções governa-
mentais inacreditáveis em um “Estado de 
Direito”. Em pouco tempo e sem que causas 
específicas fossem apontadas, transforma-
mo-nos de parceiros na solução de proble-
mas da saúde (geral e ocular) da população 
a “causadores” do seu estado desprotegido, 
em uma curiosa e lamentável inversão de 
responsabilidades. Mas, justamente, por tal 
condição incomum de relações com as au-
toridades da saúde no Brasil é que se faz 
conveniente parafrasear John Kennedy, di-
rigindo-se a seus conterrâneos em seu dis-
curso de posse na Presidência dos U.S.A. : 
“Não pergunteis o que o CBO (ou a AMB) 
pode fazer por cada um de vocês, mas o 
que podeis fazer para o CBO (ou a AMB).” 
Não só a Diretoria e o CDG, mas quaisquer 
outros  grupos de estudos e deliberações e- 
principalmente ! - a união e a cooperação de 
todos os oftalmologistas do país são, agora, 
necessárias.

Haroldo vieira 
de Morais Júnior

Professor Titular da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, um dos presidentes 

do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia (2012) e membro titular do 

CDG eleito no evento.

A Oftalmologia, assim com as demais es-
pecialidades médicas, tem enfrentado dificul-
dades crônicas, atualmente agudizadas com 
a intervenção arbitrária do governo federal 
em questões técnicas, aonde a paixão politi-
ca quase sempre se sobrepõe a uma correta 
discussão técnica; junte-se a isto a quantida-
de de médicos formandos sem treinamento 
adequado por falta de vagas e/ou Hospitais 
escolas com qualificação aceitável.

Harley E. A. Bicas

Haroldo Vieira
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O papel do CBO no que tange à defe-
sa de classe é inalienável, juntamente com 
outros órgãos de classe gerais, tais como 
CRMs , CFM, AMB e Academias regionais e 
nacional; alguns oftalmologistas ainda não 
são associados ao CBO, mas deveriam re-
pensar esta atitude, já que o CBO luta por 
todos nos, sejam ou não associados. 

Faz parte das preocupações da Diretoria 
a invasão de não médicos nas atribuições 
dos profissionais médicos, estes sim, capa-
citados pela graduação em escola validada 
pelo próprio governo, e que após um míni-
mo de três anos de formação especializada 
recebem o titulo de especialista após prova 
bastante abrangente e criteriosa, dando as-
sim o status de profissional apto a prestar 
serviços a comunidade, e zelando pela saú-
de ocular da população. Este papel separa 
com nitidez os aptos dos que ainda neces-
sitam de maior aprendizado e treinamento.

O aumento do número de cursos cre-
denciados para formação de especialistas é 
saudável, desde que com estrita supervisão 
do CBO, em última análise corroborada pe-
los resultados dos alunos na prova nacional.

Do ponto de vista acadêmico, os Con-
gressos patrocinados e apoiados pelo CBO 
são de igual qualidade aos melhores no 
mundo moderno, com afluência dos maio-
res nomes nacionais e estrangeiros, e o cui-
dado com a grade científica se traduz em 
maior produtividade e melhor aprendizado e 
troca de conhecimentos.

No âmbito nacional, entendo que a po-
pulação deva ter exames oftalmológicos 
acessíveis, assim como em qualquer espe-
cialidade medica (faz parte de nossa Cons-
tituição), porém mecanismos de informação 
a população devem ser direcionados para a 
correta identificação  do que e um exame 
feito por especialista daquele “comerciali-
zado” por aproveitadores da desinformação 
popular,  ficando aqui uma tarefa hercúlea 
da boa informação junto com a disponi-
bilização do exame em caráter nacional.  
Não adianta informar se não for oferecida 
a oportunidade. Muitos mutirões já foram 
realizados, mas atacam agudamente um 
problema crônico e o que todos querem e a 
completa erradicação deste malefício oca-
sionado por não aptos a exercerem a pro-
fissão medica; quando todos juntos, CBO 
(oftalmologistas), muitas vezes de forma 
voluntária, governo atuando com suporte lo-
gístico e a população consciente caminha-
rem unidos pelo que é correto, teremos uma 
sociedade mais protegida e justa, elevando 
a auto estima de todos, com consequente 
prevenção e diminuição de doenças ocula-
res e/ou tratamento adequados, assumindo 
o CBO perante seus pares e a sociedade a 
importância de seu papel vital.      

suel abuJaMra 
Fundador e presidente do Instituto  
Suel Abujamra e presidente do CBO  

na gestão 2001/2003

Sou um dos mais antigos oftalmologistas 
em atividade no Brasil e, em minha visão his-
tórica, vejo situações admiráveis em alguns 
setores e frustrantes em outros.

São admiráveis as conquistas tecnológi-
cas, tanto na área de diagnose, como na ci-
rurgia e terapia. Os avanços das pesquisas 
nas universidades brasileiras e instituições 
privadas, os Clinical Trials, as novas cirurgias, 
os novos equipamentos diagnósticos e cirúr-
gicos, a segurança do exercício profissional 
foram excelentes patrimônios ofertados à 
população. O ensino promovido pelo CBO, 
universidades e entidades privadas tem sido 
exemplar. Nessas décadas com congressos 
brasileiros e das subespecialidades e o au-
mento substancial do número de oftalmo-
logistas bem preparados valorizou a nossa 
classe com a sociedade. Nossa população 
aumentou consideravelmente e também os 
desafios, porém a classe oftalmológica tem 
mostrado vigor e competência em resolver os 
problemas da saúde ocular. A demanda repri-
mida tem aumentado e a carência de nossos 
serviços aos escolares, trabalhadores e idosos 
é notória.   

De longa data tem sido exaltado o fraco 
poder político da classe médica junto ao po-
der público. Nos preocupamos muito com a 
qualidade de nossos serviços e o poder pú-
blico se preocupa com a quantidade ofertada 
a população. Os orçamentos não têm privile-
giado a assistência médica. Verbas astronô-
micas têm sido desviadas para outros projetos 
de enriquecimento do País. Sonhos de poços 
de petróleo, de estádios de esportes, de ex-
cessos de produção têm consumido recur-
sos financeiros que poderiam ser melhores 
aproveitados na saúde da população e con-
sequentemente da prevenção da cegueira. Li 
em jornais médicos que nos últimos 12 anos o 
Ministério da Saúde deixou de usar 92 bilhões 
de dólares do orçamento da Nação, desviados 
para outros fins. O subfinanciamento crônico 
da saúde penalizou muito o povo brasileiro. A 
mídia mostra a situação dramática da insufici-
ência do sistema de saúde.

Enormes filas de espera para consultas 
com oftalmologistas são diagnosticadas em 
vários rincões do País. Programas de saúde 
direcionados a doenças são muito frágeis.  
O que fizemos até agora e como deveremos 
proceder para o futuro?

Grandes líderes das classes médicas já 
estiveram no poder público, porém as con-
quistas foram tímidas. Comparativamente com 

Suel Abujamra

O aumento do 
número de cursos 
credenciados 
para formação 
de especialistas é 
saudável, desde 
que com estrita 
supervisão do CBO, 
em última análise 
corroborada pelos 
resultados dos 
alunos na prova 
nacional.
Haroldo Vieira 
de Morais Júnior
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CBO em Ação

outros países da América do Sul estamos em 
situação de inferioridade médico-social e su-
perioridade científica. Que fazer? Vimos as 
dificuldades que ocorreram recentemente de 
diálogo da classe médica com o poder público. 
Melhores momentos para a prevenção e recu-
peração da cegueira estão por vir. Estamos a 
postos.

newton Kara José Júnior
Professor Colaborador, Livre-Docente e 

Professor de Pós-graduação da Faculdade 
de Medicina da USP e membro titular do 

CDG, eleito em 2012. 

Como pretendo contribuir para a Oftal-
mologia Brasileira junto ao CDG? Talvez os 
principais desafios da Oftalmologia Brasileira 
atualmente sejam coibir práticas desonestas 
de alguns “colegas” para com o SUS ou para 
com seus próprios pacientes, e lutar con-
tra profissionais não médicos desejosos por 
exercer ações médicas. Considero que o CBO 
esteja preparado e bem atuante nestes pro-
blemas.

 O CDG (Conselho de Diretrizes e Gestão) 
foi criado para assessorar a diretoria do CBO, 
o que é feito de maneira diligente pelos ex-
perientes ex-presidentes da instituição. Como 
membro eleito pela comunidade para ocupar 
um lugar no CDG, assumo desafios adicio-
nais mais específicos, que julgo necessitar de 
representação junto aos órgãos de liderança 
nacionais:

1) Ensino: considero que a Universi-
dade consegue transmitir conhecimento e 
atualização aos seus médicos residentes e 
aos médicos já formados que conseguem 
participar de seus congressos ou atividades. 
Porém parte da comunidade oftalmológica 
talvez não tenha acesso à estas oportunida-
des. Acredito que uma instituição com pene-
tração nacional como o CBO deva colaborar 
também para iniciativas de ensino, tanto por 
meio de Congressos Brasileiros como com 
eventos focais.  

2) Hospitais de Ensino: Nem toda ins-
tituição de ensino possui a mesma estrutura 
física e de recursos humanos que as Univer-
sidades. Neste sentido, pretendo representar 
todas os serviços de ensino junto ao CBO, na 
tentativa de idealizar ações que possam su-
prir necessidades e homogeneizar o ensino 
do aluno de nossos Cursos de Especialização.

 3) Oftalmologista Individual: O 
mercado na Oftalmologia está se aglutinan-
do progressivamente em grandes clínicas e 
instituições de atendimento. Uma das con-

sequências deste processo é a diminuição 
de oportunidades de trabalho para o médico 
individual, como eu, que luta para manter seu 
consultório. Pretendo, no CDG, representar o 
oftalmologista individual, lutando, entre outras 
coisas, pelo credenciamento universal no SUS 
e em todos os convênios.

 Assim, sem perder o foco para a missão 
principal do CBO, pretendo também represen-
tar interesses de grupos de oftalmologistas 
que talvez precisem levar alguma mensagem 
às lideranças nacionais ou necessitem de aju-
da para se manter atuantes.

geraldo vicente de alMeida 
Foi diretor e administrador do 

Departamento de Oftalmologia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo e 
presidente do CBO na gestão 1997/1999.

O país está sofrendo uma grande  
revolução cultural. O que não foi consegui- 
do pelos “guerrilheiros do Araguaia”, instala-
ção de uma república comunista maoísta, está 
sendo lentamente implantado nos últimos dez 
anos o “NIVELAMENTO POR BAIXO”, de tudo 
no nosso país, do transporte aos costumes, da 
educação básica à universitária.

Entre os jovens, principalmente, viceja a 
ingestão de álcool e outras drogas, não só 
nas “baladas”, como nas portas de algumas 
faculdades, não só a noite como durante o dia, 
em horário de aulas. Os pronto socorros ficam 
abarrotados, nos fins de semanas, de jovens 
desidratados oriundos das baladas, por falta 
de ingestão de agua e excesso de ingestão 
de álcool e aditivos.

Solução proposta pelo governo: “insta-
lação de bebedouros nesses locais”.Talvez a 
próxima medida seja instalar “bafômetros” nas 
portas de salas de aula em algumas faculda-
des.

Em relação a Medicina o nivelamento por 
baixo ocorreu mais rápido, bastou uma medida 
provisória, a traição de um ministro, uma assi-
natura. A profissão, que era liberal, tem agora 
regras limitadoras impostas ao seu exercício , 
locais de trabalho serão impostos.  A duração 
da especialização foi diminuída, visando a for-
mação de “especialistas” de segunda catego-
ria, “basta saber receitar óculos”.

A nossa reação, julgo eu, será a manuten-
ção do ensino de alto nível em nossos cursos 
de especialização para não sermos cúmplices 
desse crime. Não sejamos professores e diri-
gentes de classe de terceira categoria.

Newton Kara José Júnior

Geraldo Vicente de Almeida


