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SOBRE RETINOPATIA DIABÉTICA
CBO X MINISTÉRIO DA SAÚDE

gueira pelo diabetes, racionalizando o
tratamento com laser, baseado na clas-
sificação atual da retinopatia diabé-
tica. Além disso, associou-se práticas
cirúrgicas no sentido de se evitar o
desenlace fatal da visão.

Em 2000, o projeto foi expandido para
l2 centros universitários. Atualmente
esse tipo de tratamento é realizado,
praticamente em todo o Brasil. O gran-
de problema calca-se no financiamen-
to. Em 2003, o Ministério da Saúde mu-
dou as regras do financiamento. Cri-
ou-se o Programa Nacional das Cirur-
gias Eletivas, mediante o qual os Pro-
jetos passaram a ser elaborados, com
normas rígidas conjuntamente com pro-
cedimentos de outras especialidades.
Tais Projetos tinham a duração de 6
meses quando então um novo Projeto
teria de ser novamente elaborado. O
mais grave, além da burocracia, e o
lapso de tempo entre a elaboração e
aprovação do Projeto, as verbas não
mais contemplam a consulta, a oftal-
moscopia binocular indireta e a tono-
metria, parte mais cara do Projeto. O

custeio dessa parte ficou a cargo dos
gestores estaduais e municipais, sem
o repasse de verbas para tal. Ao Mi-
nistério da Saúde cabe financiar ape-
nas o tratamento com o laser: parte me-
nor do Projeto.
Em 2008, após diversas reuniões de
representantes do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia com CBO com as au-
toridades, o Ministério da Saúde con-
cordou que os Projetos tivessem dura-
ção de 1 ano, o que resolveu em parte
os problemas dos gestores, dos oftal-
mologistas e dos pacientes. Também
recentemente, com o lançamento da
nova Política Nacional de Saúde Ocu-
lar, novas esperanças apareceram no
sentido de se equacionar de forma
mais ágil o tratamento de tão insidi-
osa doença.
Convém salientar que a Associação
Nacional de Assitência ao Diabético
(ANAD) está tentando implantar um
programa permanente de cuidados
com o diabetes para tratar melhor su-
as complicações, tendo como meta
principal evitar o aparecimento da
doença. Uma esperança também de
melhores dias no tratamento da reti-
nopatia diz respeito à telemedicina no
diagnóstico e referência. Urge, pois,
que o CBO continue no seu laborioso
trabalho de abordar e controlar todas
as causas de cegueira na população
brasileira•

* João Orlando Ribeiro Gonçalves
ex-presidente do CBO - gestão 1991/93 
e atual integrante do Conselho de Diretrizes 
e Gestão do CBO

O diabetes é uma doença crônica que
interfere na economia humana de ma-
neira avassaladora vez que atinge a
população, na sua grande maioria, no
ápice da sua capacidade produtiva.
Suas maiores complicações tem a ver
com o seu mau controle, bem como a
fatores individuais. O fato é que se sa-
be que as complicações, mais cedo ou
mais tarde, virão dependendo do tem-
po de duração da doença e do seu con-
trole. Como sabemos existe 2 tipos des-
sa doença: o tipo 1 insulino dependen-
te, própria dos jovens (20% dos casos),
e o tipo 2 não insulino dependente pró-
prio dos adultos (80% dos casos). Um
fato alarmante é que cada vez mais, a
exemplo do enfarte do miocárdio, pes-
soas mais jovens adquirem o tipo 2 da
doença. Espera-se mesmo uma epide-
mia desse tipo de diabetes nos anos
vindouros. Supõe que no ano 2030 te-
remos 350 milhões de diabéticos no
mundo. A própria ONU preocupada com
essa doença criou o dia mundial do
diabetes. 
No Brasil atualmente temos em torno
de 14 milhões de diabéticos, dos quais
a metade não sabe que são portado-
res da doença. De há muito o Minis-
tério da Saúde implantou no Brasil o
Projeto HIPERDIA que cuida e distribui
medicamentos gratuitos para o trata-
mento dessas doenças. Sabemos que
10% dos diabéticos, ou seja, l,4 mi-
lhões, necessitam de tratamento com
laser para Retinopatia Diabética, com
a finalidade de evitar a cegueira. 
Em 1999 a Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP), com o apoio do
Ministério da Saúde, desenvolveu um
Projeto Piloto (Mutirão do Olho diabé-
tico), no sentido de prevenir a ce-

(*)João Orlando Ribeiro Gonçalves
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QUAL O FUTURO DAS ESCOLAS
MÉDICAS NO BRASIL?

tores ligados aos Ministérios da Edu-
cação e da Saúde. A consultora jurídi-
ca do MEC, Simone Righi, detalhou o
novo marco regulatório instituído pelo
Decreto nº 5773, que determina ser o
Estado o responsável por avaliar e re-
gular o funcionamento dos cursos de
ensino superior. 
Além disso, esclareceu um importante
questionamento sobre a Portaria nº
147, que define o Conselho Nacional
de Saúde (CNS) como responsável por
autorizar os cursos de Medicina. O de-
putado federal Darcísio Perondi com-
prometeu-se a apresentar uma emen-
da que assegure a legalidade jurídica
às entidades médicas para opinar no
processo de formação dos médicos.
Em um dia marcado pelo empenho em
delinear novas diretrizes na luta con-
tra os cursos de Medicina de má qua-
lidade, a palestra da diretora da Se-
cretaria de Gestão da Educação na
Saúde do Ministério da Saúde foi mui-
to positiva. Segundo Ana Estela Haddad,
o resultado do Enade norteará o pro-
cesso de avaliação dos cursos de
Medicina e as escolas com desem-
penho abaixo do desejado deverão as-
sinar termo comprometendo-se a me-
lhorar os índices.
Foi debatido, ainda, o foco na qua-
lidade do ensino, formação que con-
temple a problemática de saúde do
País, má distribuição de médicos pelo
Brasil, o quão indispensável é o hos-

pital escola na ampliação dos cená-
rios de prática e a profissionalização
do docente. Também foi discutida a
tramitação do PL 65/2003 e de todos
os projetos apensados a ele. Os depu-
tados federais Arlindo Chinaglia e
José Aristodemo Pinotti compromete-
ram-se a trabalhar pelo andamento do
projeto.
Os participantes propuseram que os
pareceres do Conselho Nacional de Sa-
úde e das entidades médicas sobre a
necessidade social de novos cursos
de Medicina tenham caráter termina-
tivo. Foi defendido ainda a limitação
do compartilhamento de instituições
de assistência conveniadas entre es-
colas médicas e a definição de re-
quisitos de um Hospital de Ensino pe-
los Ministérios de Educação e Saúde. 
Entre as ações imediatas apresenta-
das estão a articulação/pressão dos
vários segmentos da sociedade e do
poder Legislativo na incorporação das
sugestões, mobilização permanente
em torno desta questão e o estímulo
/ampliação dos debates sobre do ins-
trumento de avaliação proposto pela
Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação, buscando seu
contínuo aperfeiçoamento•

* José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira

Nos últimos 11 anos, 
o número de escolas
médicas saltou 
de 85 para 175. 
Só a Índia tem mais
cursos de Medicina.
As faculdades
brasileiras oferecem
17.154 vagas, sendo
11.548 para o primeiro
ano da graduação.
Diante desse quadro,
foi realizado, 
no dia 4 de abril, em
São Paulo, o simpósio
“O futuro das escolas
médicas no Brasil”.

Participaram todos os seguimentos en-
volvidos na formação do médico brasi-
leiro. Entre outros assuntos, debateu-
se a situação atual e a regulamenta-
ção das escolas de Medicina, diretri-
zes curriculares, o papel dos hospitais
universitários e a importância da resi-
dência médica. 
Além da inestimável contribuição dos
representantes do setor acadêmico,
estiveram presentes deputados e ges-

(*)José Luiz Gomes do Amaral
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