
“O arcabouço legal
proporcionado pelos atos
ministeriais pode ser
considerado como uma grande
vitória dos médicos
oftalmologistas do Brasil e de
suas entidades representativas,
principalmente o CBO 
e de suas várias diretorias. 
Da mesma forma, demonstrou
o esforço realizado pelas
autoridades em encontrar
formas de beneficiar a
população em situações de
negociações complexas. Mas
ainda temos pela frente 
o maior desafio, que é
transformar o que está no
papel em realidade 
e mudar a história do
atendimento oftlamológico no
Brasil”, afirmou o presidente
do CBO, Hamilton Moreira.

A portaria 957 do Ministério da Sa-
úde, publicada no Diário Oficial da
União em 16 de maio, instituiu a Polí-
tica Nacional de atenção em Oftalmo-
logia, ao passo que a Portaria 958,
publicada no mesmo dia, redefiniu a
Política Nacional de Procedimentos
Cirúrgicos Eletivos de Média Comple-
xidade, com significativas repercus-
sões nas cirurgias de catarata e nos
procedimentos de controle da retino-
patia diabética, entre outros. Por fim,
a Portaria 288, da Secretaria de
Atenção à Saúde do Departamento de
Atenção Especializa-
da do Ministério da
Saúde (SAS/DAE/MS),
publicada no Diário
Oficial da União em 20
de maio, definiu as
redes estaduais e re-
gionais de atenção em
oftalmologia e es-
tabeleceu as condi-
ções para sua forma-
ção e funcionamento.
A 957, assinada pelo

Ministro José Gomes Temporão ins-
titui a “Política Nacional de Atenção
em Oftalmologia, a ser implantada em
todas as unidades federadas”. Esta
política nacional, de acordo com a
portaria, deve ser “organizada de
forma articulada entre o Ministério da
Saúde, as Secretarias de Estado da
Saúde e do Distrito Federal e as Se-
cretarias Municipais de Saúde, por
intermédio de redes estaduais e re-
gionais” e tem entre seus objetivos
“ampliar a cobertura no atendimento
aos pacientes com doenças oftalmo-
lógicas no Brasil, garantindo a uni-
versalidade, a eqüidade, a integrali-
dade, o controle social e o acesso às
Unidades de Atenção Especializada
em Oftalmologia”.
Esta portaria foi regulamentada por
outro ato semelhante da Secretaria de
Atenção à Saúde do Departamento de
Atenção especializada da Coordena-
ção Geral de Média e Alta Complexi-
dade Ambulatorial do Ministério da
Saúde, que recebeu o número 288,
editada em 20 de maio.
A portaria 288, bastante extensa
devido seus anexos normativos, defi-
ne a composição das redes estaduais
e regionais, formadas por Unidades
de Atenção Especializada em Oftal-
mologia e Centros de Referência em
Oftalmologia. Estabelece que as se-
cretarias de saúde dos estados e do
Distrito Federal devem conformar
suas respectivas redes de atenção em
Oftalmologia, credenciar as Unidades
de Atenção Especializada em Oftal-
mologia e os Centros de Referência

em Oftalmologia, estabelecer os flu-
xos assistenciais, os mecanismos de
referência de pacientes e construir a
articulação assistencial entre os ser-
viços levando em conta a população a
ser atendida, a necessidade de co-
bertura, a capacidade técnica e ope-
racional dos serviços e a série his-
tórica de atendimentos, entre outros
critérios.
Os Centros de Referência em Oftalmo-
logia devem ser hospitais de ensino,
certificados pelos ministérios da Sa-
úde e da Educação e, entre outras
condições, estarem capacitados para
realizar todos os procedimentos oftal-
mológicos elencados pela SAS.
Entre outras novidades, a portaria 288
aprovou o Protocolo Clínico de Dire-
trizes terapêuticas de Atenção ao Por-
tador de Glaucoma, que prevê até a
distribuição gratuita de colírios para
os pacientes cadastrados nos Centros
de Referência em Oftalmologia (e es-
tabeleceu as condições para este ca-
dastramento e para a distribuição). 
“É bom demais!” - avalia com sotaque
goiano o ex-presidente do CBO e atual
integrante do Conselho de Diretrizes e
Gestão da entidade, Marcos Ávila -
“Se os serviços de Oftalmologia e os
oftalmologistas responderem à altura,
mudaremos o panorama da saúde pú-
blica ocular no País e vamos construir
o melhor serviço de atendimento
oftalmológico público do mundo”•
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A criação de uma política nacional
que permita a implantação 
de uma rede hierarquizada 
e integrada de atendimento
oftalmologia à toda a população 
em todos os níveis, que independa 
de conjunturas políticas: este 
é o objetivo final de portarias 
do Ministério da Saúde editadas 
em maio, que coroaram anos 
de complexas negociações entre
lideranças da Oftalmologia
brasileira e as autoridades
governamentais. 
Os mesmos atos administrativos
também contemplam várias
reivindicações históricas dos
médicos que se dedicam à
especialidade 
e reajustam alguns valores
praticados pelo Sistema Único 
de Saúde para procedimentos
oftalmológicos. 
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Alberto Beltrame faz a entrega simbólica
do texto das portarias ao presidente do
CBO. Da dir. para a esq.: Marcelo Ventura,
Paulo César Fontes, Alberto Beltrame,
Hamilton Moreira, Marcos Ávila, Newton
Kara José e Alexandre Taleb

Oftalmologia 
obtém conquista
histórica. 

{
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A entrega simbólica do texto das portarias aos representantes da Oftalmologia brasileira foi realizada durante o X Con-
gresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa (Goiânia, 14 a 17 de maio), pelo Diretor do Departamento de Atenção
Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame.

Na ocasião, Beltrame afirmou que o novo ordenamento jurídico proporcionado pelas portarias assegura recur-
sos além do teto financeiro para Estados e Municípios, que podem ser obtidos mediante apresentação de pro-
jetos à Secretaria de Atenção à Saúde (SAS). Com base na fila de espera para cada tipo de cirurgia, os ges-
tores apresentam os projetos, que agora têm prazo de execução dobrado, de seis para doze meses.
Declarou também que com a organização da rede hierarquizada e integrada de atendimento oftalmológico es-
pera-se significativa ampliação dos serviços e redução dos custos. A partir dos novos critérios, os gestores
estaduais e municipais poderão planejar o atendimento à população de sua área de abrangência e entrar com
novos processos de habilitação de suas redes, que deverão ser compostas por unidades de atenção
especializada em oftalmologia e centros de referência em oftalmologia.
Para o credenciamento das unidades e dos centros, serão utilizados como parâmetros a população a ser

atendida, a necessidade de cobertura assistencial, os mecanismos de acesso com fluxos de referência e contra-referência,
a capacidade técnica e operacional dos serviços, a série histórica de atendimentos realizados e a integração com a rede
de referência hospitalar em atendimento de urgência e emergência, disponíveis no estado•

Marcos Ávila, entretanto, ressalta
que a edição das portarias foi o re-
sultado de um processo longo e des-
gastante, que durou vários anos, en-
volveu várias diretorias do CBO e de-
mandou a realização de dezenas reu-
niões e milhares de e-mails trocados.
Além disso, esclarece que as porta-
rias representam o primeiro passo,
que precisa ser complementado com o
efetivo credenciamento dos vários
serviços existentes no País junto aos
gestores locais como integrantes das
redes de atendimento oftalmológico
que serão implementadas a partir de
então.
“Em 2002, tínhamos acertado algo pa-
recido com as autoridades de então,
mas com a mudança do governo todo
o trabalho recomeçou quase do zero,
exigindo uma grande mobilização e
esforço tanto de várias lideranças da
Oftalmologia como dos represen-

tantes do Ministério
da Saúde envolvidos
no processo”, afir-
mou.
O paciente, na opi-
nião de Marcos Ávila,
será o grande bene-
ficiado pelo sistema
de rede de atendi-
mento oftalmológico
hierarquizada e integrada. Hoje, ao
procurar um serviço credenciado pelo
SUS, o paciente corre o risco bastante
grande de ficar perambulando por di-
ferentes serviços que atuam de forma
desarticulada e que nem sempre es-
tão capacitados para realizar o pro-
cedimento adequado e necessário em
tempo hábil. Com o sistema de rede
hierarquizada, haverá encaminhamen-
to automático para um serviço de
maior complexidade sempre que ne-
cessário.
Além disso, ressalta que haverá uma
melhor distribuição geográfica do for-
necimento de procedimentos. Cita co-
mo exemplo o pronto-socorro oftalmo-
lógico, serviço que hoje é praticamen-
te inexistente em várias cidades de
médio porte e mesmo em algumas ca-
pitais. Com a consolidação do sistema
de rede hierarquizada, cada região te-
ria um Centro de Referência em Oftal-

mologia que, necessariamente, conta-
ria com um serviço de urgências. Da
mesma forma ocorreria com o aten-
dimento de um tumor de órbita, que
hoje é muito difícil dentro do SUS, en-
tre vários outros serviços e procedi-
mentos.
“Vamos mudar o panorama do aten-
dimento oftalmológico no Brasil. Será
uma nova etapa histórica na qual não
precisaremos mais realizar ações pon-
tuais como campanhas e mutirões,
que tão importantes foram para mos-
trar à sociedade que os médicos oftal-
mologistas estão preparados para
atender toda a população da melhor
forma possível. Nosso trabalho não
acabou, mas tenho certeza que es-
tamos num patamar mais elevado e,
repito, vamos construir o melhor sis-
tema público de atendimento oftalmo-
lógico do mundo”, conclui Marcos
Ávila• w
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Solenidade de entrega simbólica
do texto das portarias

Cirurgias Eletivas

A Política Nacional de Cirurgias Ele-
tivas foi redefinida pela Portaria 958.
Por esta redefinição, foram criados
cinco programas estratégicos, para os
quais foram estabelecidos mecanis-
mos para a redução do tempo de es-
pera pela realização dos procedimen-
tos neles constantes e para a ampli-
ação da oferta à população. Os pro-
gramas estratégicos são: Programa de
Combate às Causas Prevalentes de
cegueira; Programa de Redução de
Agravos em Otorrinolaringologia; Pro-
grama de Ampliação de Acesso a Her-
niorrafias; Programa de Incremento de
Cirurgias Relacionadas à Saúde da
Mulher; e Programa de Ampliação de
Acesso a Cirurgias Eletivas em Espe-
cialidades Diversas.

No Programa de Combate às Causas
Prevalentes de Cegueira, quatro pato-
logias foram definidas como priori-
tárias: Catarata; Retinopatia Diabéti-
ca; Glaucoma; e Degeneração Macu-
lar Relacionada à Idade.
Os Procedimentos Contemplados no
programa foram: facoemulsificação
com implante de lente intra-ocular rí-
gida; facoemulsificação com implante
de lente intra-ocular dobrável; face-
ctomia com implante de lente intra-
ocular; fotocoagulação a laser; cap-
sulotomia Yag-laser; iridotomia a
laser; fototrabeculoplasatia a laser;
pan-fotocoagulação retiniana a laser;

vitrectomia posterior; implante de
pró-tese antiglaucomatosa; tratame-
nto cirúrgico do glaucoma congênito;
vitrectomia posterior com infusão de
perfluorcarbono e endolasaer; vitre-
ctomia posterior com infusão de óleo
de silicone e endolaser e termoterapia
transpupilar.
De acordo com o consultor técnico
para Oftalmologia da SAS, Alexandre
Taleb, a portaria 958 é o marco legal
para a ampliação do combate às
causas prevalentes da cegueira mais
importantes no País e para o estabe-
lecimento de sistemáticas cada vez
mais complexas e integradas para a
realização dos procedimentos con-
templados.

“Embora seja independente das por-
tarias que estabeleceram a Política
Nacional de Atenção em Oftalmolo-
gia, a redefinição da política de cirur-
gias eletivas, na parte da assistência
oftalmológica, é importante por que
abre caminho para o estabelecimento
de atuações amplas de caráter naci-
onal para enfrentar essas doenças. As
negociações foram produtivas para a
Oftalmologia e creio que conseguimos
estabelecer uma boa parceria com o
Ministério da Saúde que vai ter resul-
tados muito bons para os médicos,
para as instituições, para o próprio mi-
nistério e, principalmente, para a po-
pulação”, afirmou Taleb•

As negociações foram
produtivas para 
a Oftalmologia e creio 
que conseguimos
estabelecer uma boa
parceria com o Ministério
da Saúde que vai ter
resultados muito bons 
para os médicos, 
para as instituições, 
para o próprio ministério 
e, principalmente, para a
população”, afirmou Taleb.

“

”



1312

De acordo com a avaliação do co-
ordenador geral da Média e Alta Com-
plexidade do DAE/SAS do Ministério
da Saúde, Joselito Pedrosa, o Minis-
tério da Saúde em parcerias com Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia e Se-
cretarias Estaduais e Municipais de
Saúde realizou ao longo dos anos vá-
rias ações em oftalmologia no país: (1)
em 1999 os mutirões nacionais de
cirurgias de catarata e o de retino-
patia diabética; (2) em 2000 a reali-
zação do procedimento de facoemul-
sificação nas cirurgias de catarata por
serviços habilitados pelo MS; (3) em
2002 foram instituídos os Centros de
Referência em Oftalmologia, que ti-
nham como objetivo a organização da
rede de oftalmologia, sendo creden-
ciados pelo Gestor local e habilitado
pelo Ministério da Saúde; (4) ainda no
ano de 2002 foi instituído o Programa
de Assistência aos Portadores de
Glaucoma, vinculado aos Centros de
Referência. Todas essas ações foram
lançadas pontualmente e apresen-
taram dificuldades operacionais e de
gestão que inviabilizaram a organi-
zação da rede de oftalmologia,
necessitando de novas propostas que
garantissem a atenção em oftalmo-
logia.
Para enfrentar os pontos de estran-
gulamento evidenciados pelas ações
anteriores, o Ministério da Saúde ins-
tituiu um Grupo de Trabalho composto
pelas áreas técnicas dos Departa-
mentos da Atenção Básica/DAB, de

Ações Programá-
ticas/DAPE e Estra-
tégicas e de Aten-
ção Especializada
/DAE da Secretaria
de Atenção a Sa-

A visão do Ministério da Saúde

úde, ANVISA e Conselho Brasileiro de
Oftalmologia - CBO, além da partici-
pação de representantes de Municí-
pios com experiência positiva na área.
O trabalho deste grupo resultou na
publicação da Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia.
Os principais pontos de discussão, de
acordo com Pedrosa, envolviam as de-
finições de critérios para a elaboração
desta política baseando-se nos se-
guintes pontos:
- Acesso/Acessibilidade: promoção da
eqüidade do acesso com dispersão no
território estadual de serviços até en-
tão concentrados, visando à diminui-
ção das distâncias de deslocamento
dos usuários a um leque ampliado de
serviços especializados;
- Reorganização da rede de serviços:
com definição de critérios e parâ-
metros assistenciais considerando as
diferenças e características regionais;
- Economia de escala: (selecionando-
se ou desenvolvendo pólos regionais
cuja população referenciada justifi-
casse a localização de serviços e e-
quipamentos de maior agregação te-
cnológica e custo);
- Estímulo a mecanismos de acolhi-
mento do paciente;
- Reordenamento das ações de oftal-
mologia, com revisão e recomposição
das várias portarias isoladas publi-
cadas em efetividade e, considerando:
(1) as dimensões do processo saúde-
doença; (2) o atendimento das neces-
sidades; (3) a Produção de saúde; (4) a
humanização da atenção; (5) aprimo-
ramento da regulação, controle e
avaliação como instrumentos de
gestão para garantia da qualidade do
atendimento.
As discussões realizadas estabele-

ceram que os objetivos da Política
Nacional de Atenção em Oftalmologia
seriam: mormatizar a área de oftal-
mologia para a promoção do aten-
dimento integral aos usuários; apri-
morar os regulamentos técnicos e de
gestão em relação ao tratamento dos
principais problemas oftalmológicos
no País; subsidiar tecnicamente o con-
trole e a implantação de serviços am-
bulatoriais e hospitalares e estabe-
lecer critérios e rotinas para creden-
ciamento de unidades para a pres-
tação de serviços em oftalmologia; e
implantar o processo de regulação,
fiscalização, controle e avaliação da
atenção em oftalmologia, com vistas
a qualificar a gestão pública.
“Em todo esse processo, o papel do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
foi e continua sendo fundamental.
Agora cabe ao oftalmologista atentar
para diretrizes previstas na Política
para se orientar para o desenvol-
vimento de suas atividades de ma-
neira integrada com os outros profis-
sionais da rede de serviços, evitando
sobreposição de ações, encaminha-
mentos equivocados e qualificando a
assistência prestada ao usuário do
SUS. Há a necessidade de um esforço
conjunto entre gestores, profissionais
e o próprio CBO para a implementação
das ações previstas não só na Política
de Oftalmologia, mas também, para o
conjunto de estratégias que compõem
esta área, como a Política Nacional de
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos de
Média Complexidade, com o compo-
nente Programa de Combate à Cegue-
ira evitável e o Projeto “Olhar Brasil”,
afirmou Joselito Pedrosa•
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Joselito Pedrosa

Acho que houve um ganho real. Em primeiro lugar ganhamos por termos reatado o bom
relacionamento com o governo e ganhamos  porque o novo projeto não é parte apenas de uma

campanha, mas de uma ação que pretende (ao menos no papel) ser permanente. 
Depois, o fato da catarata com facoemulsificação e implante de lente dobrável ter ficado como

alta complexidade, colocou a cirurgia no seu devido lugar, não dando margem 
a especulações e interpretações diferentes por parte principalmente de convênios 
que queiram mudar a classificação da cirurgia com fins puramente econômicos, 

em detrimento da remuneração do médico e da saúde do paciente. 
No meu entender o real ganhador em tudo isso foi a população, porque terá novamente a voz do

CBO e SBCII para dar o seu aval e a sua contribuição como fiscal para que 
os recursos cheguem a quem necessita e sejam aplicados corretamente.

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intra-Oculares (SBCII)

Para conhecer a íntegra da Portaria MS nº 957 acesse
http://www.cbo.com.br/site/noticia.php?id_noticia=7

Para conhecer na íntegra a Portaria SAS nº 288 acesse
ftp://ftp.saude.sp.gov.br/ftpsessp/bibliote/informe_eletronico/2008/iels.maio.08/iels93/U_PT-SAS-
288_190508.pdf

Para conhecer a íntegra da Portaria MS nº 958 acesse
http://www.cbo.com.br/site/noticia.php?id_noticia=7

�

�

�

“

”
O coordenador adverte que a primeira ação do oftalmologista deve ser a verificação 

dos municípios que seu serviço é referenciado e a qual é vinculado, para apoiar o gestor 
no planejamento e programação das ações previstas em cada estratégia. 

Realizar o levantamento de sua capacidade instalada e possibilidade de ampliação,
principalmente das consultas oftalmológicas. Além disso, deve estudar e compreender a forma

de organização das redes e pactuação no SUS, evitando pressões desnecessárias junto 
ao gestor. “Devemos destacar que esta Política compõe um conjunto de estratégias específicas

para a área de oftalmologia, conforme dito anteriormente, que visa ainda, estabelecer um padrão
de organização da assistência baseado nas diretrizes e pressupostos do SUS, garantindo 

o acesso aos serviços e a assistência à saúde, a continuidade do cuidado com a ampliação 
das possibilidades de intervenção clínico e cirúrgica de forma racional e objetiva, estabelecendo

foco para as prioridades”, concluiu Joselito Pedrosa.

“

”
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