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Projeto Refração Brasil
O CBO apoia o programa “Refração Brasil (Olhar

Brasil) que está em discussão no Ministério da Saúde
há três anos e reivindica a criação de um Programa
consistente de combate às causas prevalentes da
Cegueira, inserido numa Política Nacional de Oftal-
mologia. Estes são os pontos centrais de uma comu-
nicação que a presidência do Conselho enviou ao
Diretor Executivo da Secretaria de assistência à Sa-
úde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame. Veja a
íntegra do documento:

Dando prossdeguimento à reu-
nião realizada na sede deste
Ministério em 18 de dezembro, em
que participaram rubens Belfort,
Marcos Ávila, João Orlando Ribeiro
Gonçalves e Paulo Henrique Mora-
les, todos representantes do CBO,
em que se discutiu o programa na-
cional de oftalmologia, o CBO se
posiciona oficialmente em relação
àquelas questões.

O CBO apoia a criação do
projeto “Refração Brasil”,
em discussão neste Minis-
tério nos últimos três anos.

A descontiuidade nos projetos
de oftalmologia implantados no
passado, especialmente os projetos
catarata e retinopatia diabética,
que tem trazido dificuldades de
acesso à população brasileira, su-
geriu ao CBO alterações de postura
nos últimos doze meses.

Assim, o CBO apóia a criação do
Programa de Combate às Causas
Prevalentes da Cegueira e a Polítca
Nacional de Oftalmologia, em pre-
paração neste Ministério. 
Apóia e concorda com o lança-

mento destes programas conforme
anunciado pelo Ministro José
Gomes Temporão na abertura do
XXXIV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia em Brasília e refe-
rendado por Alberto Beltrame na-
quele mesmo congresso durante a
realização do II Fórum Nacional de
Saúde Ocular na Câmara dos De-
putados, ambos em setembro de
2007.

Dentre as causas mais pre-
valentes de cegueira no Brasil, que
serão contempladas por estas po-
líticas, encontrram-se a catarata, o
glaucoma, a retinopatia diabética e
a degeneração macular. Sugere-se
que sejam incorporados novos
procedimentos à tabela SUS (a
serem elencados), dentre os quais
os procedimetnos anti-angiogênicos
para o tratamento de degeneração
macular relacionada à idade, assim
como a terapia fotodinâmica de
maneira combinada. Sugere-se ain-
da que, para o tratamento da re-
tinopatia diabética, seja incluído
novo código para o diagnóstico e
acompanhamento dos pacientes em
fase inicial, visando à prevenção da

cegueira e diminuição nos altos
custos decorrentes do tratamento
da fase avançada da doença. para
tanto se sugere, ainda, que tal
código seja composto de consulta
oftalmológica, oftalmoscopia indireta
e angiofluoresceinografia.

O levantamento recente do CBO,
publicado durante o último Con-
gresso Brasileiro mostra aumento
anual dos casos de cegueira e a
existência de quase um milhão e
meio de pessoas cegas. O Minis-
tério da Saúde diminuiu o ritmo de
sua atuação, anteriormente feita de
maneira intensa, na redução dos
casos de cegeurai pelas causas
preveníveis e as reversíveis, especi-
ficamente catarata, glaucoma e re-
tinopatia diabética. uge a execução
de novos programas, para que haja
continuidade daquelas ações
anteriormente realizadas com
o apoio do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia e de toda a
classe oftalmológica, visando
reduzir a incidência de novos
casos de cegueira no País. Por
se tratar de programa de combate
às causas prevalentes de cegueira,
deve contemplar, além do tratamen-
to, a detecção precoce e o acom-
panhamento dos pacientes identifi-
cados, para que estes não se ter-
minem em casos de cegueira ir-
reversível no futuro.

A  redução expressiva (ano a
ano) do número de procedimentos,
provavelmente devido a questões
financeiras (só para catarata eram
disponibilizados R$ 1,25 por habi-
tante/município) e a entraves ope-
racionais, leva o Conselho Brasi-
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leiro de Oftalmologia a solicitar ao
Ministério da Saúde a criação do
Programa de Combate às Causas
Prevalentes de Cegueira.

Sugerimos atenção especial à
catarata, apesar de entendermos
que não devem acontecer ações
descoladas, mas sim que visem a
oftalmologia como um todo. É de
entendimento de todos que o
número de cirurgia de catatata
financieaas em nosso país pelo
SUS está muito abaixo do neces-
sário para manter em nível satis-
fatório da doença como causa da
cegueira. Algumas populações mais
carentes tem sido alvo de ações
impertinentes por parte de gover-
nos de outros países, conforme

divulgado pela mídia. Precisamos
com urgência de financiametnos
adequados para retomar o número
de cirurgias a um patamar ade-
quado e condizente a nossa popu-
lação. Sugere-se, entretanto, que o
financiamento do Programa de
Combate à Cegueira seja desvin-
culado do Programa Nacional de Ci-
rurgias Eletivas de Média Complexi-
dade. O CBO sugere ainda que seja
mantido o financiamento via FAEC
(Fundo de Ações Estratégicas e
Compensação). O corpo técnico do
Ministério da Saúde identificará
qual a melhor lógica de repasse
desse financiamento, que pode até
seguir a lógica do repasse das
cirurgias eletivasa. desta forma,

espera-se que a Política Nacional
de Cirurgias Eletivas seja mantida
(sem o grupo das cirurgias oftal-
mológicas) e, em paralelo, regula-
mentado por nova portaria o Pro-
grama de Combate à Cegueira, se-
guindo as determinações da Política
Nacional de Oftalmologia, em fase
final de estudo por este Ministério.
Colocamo-nos ainda à disposição
para participar nas definições pon-
tuais e temáticas desses Projetos •

Hamilton Moreira
Presidente
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