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III Fórum 

“Este terceiro Fórum 
teve basicamente o caráter
de consolidação de um
trabalho que vem sendo 
feito há vários anos pelo
Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, 
pela Oftalmologia Brasileira,
por setores do Ministério 
da Saúde e do Poder
Legislativo...”

Marcos Ávila 
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Como criar condições para
levar assistência
oftalmológica de excelência
para toda a população
brasileira? Como responder
ao desafio proposto pelo
Ministro da Saúde, 
José Gomes Temporão, 
de zerar a fila do transplante 
de córnea até 2010?

Estas foram as questões básicas que
nortearam os debates do III Fórum Na-
cional de Saúde Ocular, realizado no
Auditório Petrônio Portella, do Senado
Federal, em 30 de outubro, com a par-
ticipação de aproximadamente 300
lideranças da especialidade, deputa-
dos federais, senadores, secretários
de saúde e técnicos ligados ao Minis-
tério da Saúde.
Organizado pelo Poder Legislativo
(Câmara dos Deputados e Senado Fe-
deral), pelo Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (CBO) e pelo Ministério
da Saúde, o evento teve como ob-
jetivo principal discutir a operaciona-
lização da nova Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia e debater
programas para resolver problemas
ligados à captação de córneas para
transplante. Como resultado imediato,
demonstrou, mais uma vez, a disposi-
ção da Oftalmologia brasileira. Foi co-
ordenado pelo ex-presidente do CBO,
coordenador do Conselho de Diretri-
zes e Gestão (CDG) da entidade e

Professor Títular de Oftalmologia da
Universidade Federal de Goiás, Mar-
cos Ávila.
“Este terceiro Fórum teve basica-
mente o caráter de consolidação de
um trabalho que vem sendo feito há
vários anos pelo Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, pela Oftalmologia
brasileira, por setores do Ministério
da Saúde e do Poder Legislativo. En-
quanto os dois fóruns anteriores fo-
ram tiveram o objetivo principal de a-
presentar propostas ligadas à saúde
pública ocular às autoridades e de
sensibilizá-las para a importância so-
cial da luta contra a cegueira e a de-
ficiência visual, este terceiro fórum foi
para debater a operacionalização das
medidas que já foram tomadas e co-
mo cada um dos protagonistas deve
atuar para transformar aquilo que es-
tá no corpo das portarias ministeriais
em realidade que melhore o aten-
dimento oftalmológico e a saúde o-
cular”, afirmou Marcos Ávila. 

Nacional de Saúde Ocular

Mesa de Honra da Cerimônia de Abertura do III Fórum Nacional de Saúde Ocular: deputado Arlindo Chinaglia (presidente da Câmara dos Deputados); Senadora Lúcia
Vânia; Senador Flávio Arns; deputado federal Osmar Serraglio, deputado federal Joffran Frejat; deputado federal Rafael Guerra; Hamilton Moreira (presidente do CBO);
Homero Gusmão de Almeida (vice-presidente do CBO); Nilo Holzchuh (secretário geral do CBO); Wallace Chamon (1º secretário do CBO); Adamo Lui Netto (tesoureiro
do CBO); Alberto Beltrame (diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, representando o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão) e
Marcos Ávila (coordenador do Fórum).
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Ministro da Saúde desafia oftalmologistas 
a zerar a fila dos transplantes até 2010

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, recebeu a diretoria do CBO em seu
gabinete durante o III Fórum Nacional de Saúde Ocular, quando convocou os
oftalmologistas a liderarem uma cruzada: zerar a fila dos transplantes de córnea até
2010. Na ocasião, o ministro foi homenageado pelos oftalmologistas pela sua atuação
em defesa da saúde ocular da população. A diretoria do CBO entregou ao Ministro a
Comenda CBO e o Diploma de Honra ao Mérito. Participaram da reunião: Hamilton
Moreira (presidente do CBO), Marcos Ávila (coordenador do III Fórum Nacional de
Saúde Ocular), Homero Gusmão de Almeida (vice-presidente do CBO), Nilo Holzchuh
(secretário geral do CBO), Adamo Lui Netto (tesoureiro do CBO), Alberto Beltrame
(diretor do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde) e Carlos
Augusto Moreira Júnior (reitor da Universidade Federal do Paraná)

Pontos básicos
Os eixos das medidas governamentais
definidas pelas Portarias 957 e 958, do
Ministério da Saúde, e da Portaria 288
da Secretaria de Atenção à Saúde (que
regulamentou a Portaria 957), são os
seguintes:

Hierarquização da rede 
A Política Nacional de Atenção em
Oftalmologia é um programa de orde-
namento dos recursos existentes nos
Estados e Municípios Brasileiros para a
realização de serviços de atenção espe-
cializada em Oftalmologia. 
Para atingir este objetivo, a política es-
tabelece a criação de redes (estaduais e
regionais) de atenção em oftalmologia,
que funcionarão em hospitais gerais ou
especializados, de ensino ou em ambu-
latórios especializados em assistência
oftalmológicas.

As redes serão compostas por:
1) Unidades de Atenção Especializada

em Oftalmologia de Média Complexidade;
2) Unidades de Atenção Especializada
em Oftalmologia de Alta Complexidade;
3) Centros de Referência em Oftalmologia.
Todas as Unidades de Atenção Espe-
cializada e os Centros de Referência es-
tarão sob a responsabilidade de um
gestor estadual ou municipal do Sis-
tema Único de Saúde. Os gestores de-
verão elaborar projeto que contenha,
entre outras informações, os fluxos de
referência e conra referência dos paci-
entes. 

Priorização de cirurgias
oftalmológicas

Política Nacional de Procedimentos Ci-
rúrgicos Eletivos de Média Complexi-
dade (instituído pela Portaria 958) es-
tabelece condições para que os ges-
tores estaduais e municipais do SUS es-
tabeleçam, em suas regiões, programas
prioritários para a realização de pro-
cedimentos cirurgicos para combater a
cegueira provocada por Catarata, Gla-

ucoma, Retinopatia Diabética e Dege-
neração Macular Relacionada à Idade.
Para tanto, elenca uma série de pro-
cedimentos passíveis de receber cus-
teio através do Fundo de Ações estra-
tégicas (FAEC), além dos recursos regu-
lamente repassados às secretarias de
saúde.
Também foram incluídos procedimentos
recém incorporados à Tabela Unificada
do SUS. Por exemplo, para tratar de ca-
sos complexos e avançados de Reti-
nopatia Diabética, foram incluídos Vi-
trectomia Posterior com Implante de
Perfluorcabono e Endolaser, Vitrectomia
Posterior com Implante de Óleo de
Silicone e Endolaser e Panfotocoagu-
lação. Para combate à cegueira por
Glaucoma, além da Cirurgia Fistu-
lizante, a Política de Cirurgias Eletivas
prevê o fornecimento de cirurgias de
Implante de Prótese Antiglaucomatosa
e Cirurgia do Glaucoma Congênito, além
dos tratamentos a laser (iridotomia e
fotocoagulação a laser).III
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Durante a solenidade de abertura do III Fórum Nacional 
de Saúde Ocular, deputados, senadores e o presidente 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

receberam a Comenda CBO e o Diploma de Honra ao Mérito

1. Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP) 
recebe a homenagem de Nilo Holzchuh 
e Newton Kara-José

2. Senador Flávio Arns (PT/PR) entre 
Carlos Augusto Moreira Júnior e Harley 
Bicas, ao ser homenageado

3. Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO) 
recebe a homenagem de Adamo Lui 
Netto e Marcos Ávila

4. Deputado Jofran Frejat (PR/DF) 
recebendo a comenda e o diploma das 
mãos de João Eugênio Gonçalves de 
Medeiros e Paulo Augusto de Arruda 
Mello

5. O homenageado, Deputado Rafael 
Guerra (PSDB/MG) entre Homero 
Gusmão de Almeida e Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves

6. Deputado Osmar Serraglio (PMDB/PR) 
recebe as homenagens das mãos de 
Wallace Chamon e Jacó Lavinsky

7. O presidente do CBO, Hamilton 
Moreira, e o coordenador do fórum, 
Marcos Ávila, entregam as homenagens 
ao presidente da ANVISA, Dirceu 
Raposo de Mello

2

4

6

7
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Fico agradecido pela amabilidade do
convite para participar da solenidade
de abertura do III Fórum Nacional de
Saúde Ocular à qual não compareço
em razão de viagem ao exterior. Re-
cebam meus cumprimentos os diri-
gentes do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, os organizadores deste
evento e todos os seus participantes. 
Quero lhes dizer algumas palavras
para demonstrar o quanto é impo-
rtante o tema da saúde ocular para

este governo. Nossa administração
pretende liberar cerca de R$ 800 mi-
lhões nos próximos 4 anos para muni-
cípios de todo o País implantarem o
programa “Saúde nas Escolas”. Em
função dele, profissionais irão proce-
der, duas vezes por ano, a exames
oftalmológicos dos alunos, entre ou-
tros procedimentos. Com isto, o go-
verno federal deseja prevenir e mo-
nitorar os problemas de saúde, em
particular, os oftalmológicos de 26
milhões de crianças até 2011. 
Numa primeira fase, o programa só
será implementado em 690 municí-
pios e atingirá dois milhões de estu-
dantes. Já disse, em outra oportuni-
dade, que às vezes o jovem só des-
cobre que tem problema de vista
quando vai prestar o serviço militar,
por que os exames são mais rigoro-
sos. Precisamos descobrir logo se
existe alguma anomalia e tratá-la an-
tes que o aprendizado seja preju-
dicado. Em se tratando de saúde o-
cular, principalmente os problemas de

vista que exigem transplantes de
córnea, gostaria de lembrar que em
2007, os Estados de São Paulo, Para-
ná e Mato Grosso do Sul, foram os
que mais fizeram transplantes de ór-
gãos no ano passado, considerando-
se a população de cada um e que o de
córnea é o mais efetuado pelo SUS. 
Embora já tenhamos avançado muito
no campo da saúde ocular, sei que
ainda há muito para fazer. Estejam
certos, porém, que nossa equipe, es-
pecialmente o Ministério da Saúde,
estará empenhada em empreender
ações efetivas nesta direção. Por fim,
desejo que dos debates, que certa-
mente se travarão neste fórum, sur-
jam propostas e medidas que con-
tribuam para a efetividade do aten-
dimento à população brasileira no que
se refere à saúde ocular. Recebam to-
dos meu fraternal abraço,

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente
da República Federativa do Brasil

Mensagem do Presidente da República dirigida
ao III Fórum Nacional de Saúde Ocular

O Coordenador do III Fórum Nacional de Saúde Ocular, coordenador do Conselho de Dire-
trizes e Gestão (CDG) do CBO e Chefe do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Goiás, Marcos Ávila, foi agraciado com a Medalha do
Mérito Legislativo pela Câmara dos Deputados, em 10 de dezembro. Foram concedidas,
nesta edição, 25 medalhas, das quais 24 comendas homenagearão brasileiros e uma será
destinada à personalidade estrangeira – a ex-senadora do Parlamento Colombiano Ingrid
Betancourt. 
A Medalha Mérito Legislativo foi instituída em 1983, com o objetivo de homenagear ci-
dadãos, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social,
civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que contribuíram com o Brasil. Os nomes dos ho-
menageados com a comenda foram indicados por parlamentares, por meio da Segunda-
Secretaria, órgão responsável pela guarda da Medalha, e deferidos pelo presidente Arlindo
Chinaglia. “A condecoração é uma forma de agradecer a essas personalidades pela de-
dicação ao fortalecimento da democracia e ações em defesa da cidadania”, destacou o
segundo-secretário da Câmara, deputado Ciro Nogueira (PP-PI).

Coordenador do III Forum Nacional de Saúde
Ocular recebe Medalha Mérito Legislativo

Marcos Ávila e o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arlindo Chinaglia, durante 
a entrega da Medalha
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“Depois de manter, entre os
anos de 2001 e 2005, a
média de 338 mil cirurgias de
catarata realizadas
anualmente, o SUS reduziu
drasticamente o número
destes procedimentos, para
201 mil em 2006 e 247 mil
em 2007, o que resultou no
aumento do número de cegos
por esta doença e no
aumento das filas de
pacientes precisando da
cirurgia. Temos notícias de
que em 2008 essa triste
realidade está mudando e
tenho certeza que, como
consequência deste nosso
encontro, dentro de pouco
tempo a realidade será
outra”.

Com estas palavras, o coordenador do
III Fórum Nacional de Saúde Ocular,
Marcos Ávila, retratou a evolução do
número de cirurgias de catarata no
País em passado recente, em sua con-
ferência sobre “Principais causas da
Cegueira no Brasil”, que marcou o
início dos debates técnicos do evento.
Ávila afirmou que levantamentos fei-
tos a partir de diversas metodologias
indicam que o número de cegos no
País esteja próximo a 1,5 milhões de
pessoas e que cerca de 5,2 milhões de
brasileiros possuam deficiência visual

importante. Em sua conferência, o co-
ordenador do evento fez uma lista das
principais doenças que provocam a
cegueira e a deficiência visual no
Brasil, citando estatísticas e mostran-
do as diferenças regionais e sociais
que influenciam essa realidade.
Ao tratar da retinopatia diabética,
Marcos Ávila ressaltou que no Brasil
cerca de 6,6% da população, apro-
ximadamente 12,5 milhões de pes-
soas, sofrem de diabetes, dos quais
25% são de crianças. Afirmou que o
paciente diabético tem 29 mais chan-
ces de desenvolver a cegueira, que
cerca de 80% dos pacientes diabé-
ticos apresentarão algum grau de
retinopatia nos cinco anos seguintes à
instalação da moléstia e que, no mo-
mento, cerca de 5,5 milhões de brasi-
leiros são portadores de retinopatia
diabética. Também quantificou os por-
tadores de degeneração macular rela-
cionada à idade no País: cerca de 3
milhões de brasileiros com mais de 65
anos de idade.
Explicando que a catarata senil é a
maior causa de cegueira curável no
mundo, Marcos Ávila criticou a queda
do número de cirurgias feitas através
do SUS nos últimos dois anos o que,
na sua opinião, valoriza ainda mais as
recentes portarias ministeriais, frutos
da parceira entre o Ministério da Sa-
úde e o CBO, que tentam reverter tal
tendência. Por fim, afirmou que o
glaucoma, a terceira maior causa de
cegueira no Brasil, afeta 1 a 2% da

população com mais de 40 anos de
idade, podendo afetar 6 a 7% da-
queles que têm mais de 70 anos de
idade, o que faz com que o Brasil pos-
sua aproximadamente 985 mil glauco-
matosos, com risco de perda visual
irreversível. 
“Estes números aumentam muito a
nossa responsabilidade para que os
problemas burocráticos sejam rapida-
mente resolvidos e que as portarias
efetivamente funcionem, para que ha-
ja o compromisso na realização de
projetos nas secretarias estaduais ou
municipais de saúde para que os
projetos possam sair do ministério e
os recursos financeiros sejam dire-
cionados para tratar dos pacientes e
combater a cegueira. Há uma união
muito grande da Oftalmologia brasi-
leira, do CBO e do Ministério da Sa-
úde para que tudo isto aconteça e
tenho certeza que no próximo fórum
estaremos comemorando resultados
cada vez mais positivos”, concluiu o
coordenador do III Fórum Nacional de
Saúde Ocular, Marcos Ávila.

2
1. Durante o evento, o presidente do CBO 

concedeu inúmeras entrevistas 
à imprensa

2. Os oftalmologistas Carlos Augusto 
Moreira, Adamo Lui Netto 
e Milton Ruiz Alves

Marcos Ávila

Principais causas da cegueira no Brasil
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Em sua palestra sobre as portarias
957, 958 e 288, o diretor do Departa-
mento de Atenção Especializada do
Ministério da Saúde, Alberto Beltra-
me afirmou que a partir de setembro
de 2007, depois das reuniões entre
autoridades do Ministério e
lideranças oftalmológicas du-
rante o II Fórum Nacional de
Saúde Ocular, foram defi-
nidas como prioridades da Secretaria
de Atenção Especial  estabeleceu co-
mo prioridades com relação à Oftal-
mologia a retomada do diálogo com o
CBO;  a definição de uma política de
atenção à saúde ocular que envol-
vesse hierarquização dos serviços e
ampliação da rede; a retomada da
separação dos procedimentos oftal-
mológicos relacionados às cirurgias
eletivas que haviam sido somados a
outros procedimentos e tiveram sua
frequência reduzida em grande pro-
porção; e trabalhar no sentido da im-
plementação do Programa Olhar Brasil.
“Em maio, em um evento em Goiânia,
fui entregar formalmente ao CBO o
texto de duas portarias muito impor-
tantes. A primeira delas é a definição
da Política Nacional de Atenção à Sa-
úde Ocular. Além das definições ge-
rais, filosóficas, de manifestação de
vontade e de intenção, define ques-
tões como critérios de montagem de
rede, de escolha e definição de cri-
térios mínimos para sua constituição.
Isto pode parecer um “burocratês”
interminável, mas asseguro que não
é. Existe a parte administrativo-buro-
crática, mas a essência da portaria é
de assistência à saúde”, afirmou.
Beltrame esclareceu que a hierar-
quização proposta tem o objetivo de
garantir a atenção integral aos pa-

cientes, da atenção básica à alta com-
plexidade e que as redes esta-duais
estão sendo montadas, não apenas
nas instituições integrantes, mas tam-
bém na montagem dos fluxos de refe-
rência.
Com relação às cirurgias oftalmoló-
gicas englobadas no Programa de
Cirurgias Eletivas do Ministério da
Saúde, Beltrame afirmou que com a
separação dos procedimentos ligados
à catarata, glaucoma,  retinopatia dia-
bética e degeneração macular relacio-
nada à idade, o objetivo é chegar no

curto prazo à marca de 400 mil ci-
rurgias de catarata por ano e à am-
pliação da assistência prestada aos
portadores das outras enfermidades
oftalmológicas priorizadas.
Beltrame falou ainda sobre o novo re-
gulamento técnico do Sistema Nacio-
nal de Tansplantes, que está em dis-
cussão, e sobre o programa Olhar
Brasil, que definiu como programa
importante e extremamente sensível
para o governo e para o presidente da
República
“Gostaria de terminar reafirmando a
absoluta confiança que o Ministério

da Saúde tem na Oftalmo-
logia brasileira. Temos traba-
lhado em estreita colabo-
ração e sempre percebemos

uma enorme reciprocidade. A Oftal-
mologia é uma das especialidades
que tem melhor resposta às propostas
do Ministério da Saúde. É uma espe-
cialidade engajada, com preocupa-
ções sociais e o Ministério da Saúde
reconhece isto. 
Queremos renovar nosso compro-
misso, continuar trabalhando juntos
para que no próximo fórum a gente
possa colher os frutos deste trabalho
e possamos ter no ano que vem um
belo balanço de trabalho e possamos
estabelecer metas ainda mais ambi-
ciosas”, concluiu Alberto Beltrame.

A Política de Atenção em Oftalmologia

Gostaria de terminar
reafirmando a absoluta

confiança que o
Ministério da Saúde
tem na Oftalmologia

brasileira. Temos
trabalhado em estreita
colaboração e sempre

percebemos uma
enorme reciprocidade.
A Oftalmologia é uma
das especialidades que
tem melhor resposta às

propostas do
Ministério da Saúde...

“

Alberto Beltrame”

Alberto Beltrame
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“As portarias editadas pelo
Ministério da Saúde contém
a estrutura jurídica e
burocrática na qual a
assistência oftalmológica
será prestada para a
população brasileira através
do SUS. Cabe a cada
oftalmologista,
principalmente àqueles que
são líderes em suas
respectivas regiões e
Estados, que tenham
contatos com os gestores
locais do SUS, fazer um
grande trabalho de
sensibilização destes
gestores para que até julho
de 2009 encaminhem ao
Ministério o desenho da
Rede de Atenção
Especializada em
Oftalmologia em suas
respectivas regiões para que
a nova política desenhada
pelas portarias possa ser
colocada em prática.”

Com estas palavras, o representante
do CBO na Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde, Ale-
xandre Chater Taleb, encerrou sua
intervenção no III Fórum Nacional de
Saúde Ocular, na qual abordou a Por-
taria 957, editada em 15 de maio de
2008.
De acordo com Chater Taleb, a por-
taria 957 institui a política nacional
de atenção em oftalmologia  com os
objetivos de promover estratégicas de
promoção da qualidade de vida, in-
cluindo educação, proteção e recupe-
ração da saúde e de organizar uma
linha de cuidados integrais  em todos
os níveis de atenção para identificar
os elementos condicionantes das
principais patologias e atuar epide-
miologicamente. Cada gestor esta-
dual ou municipal do SUS realiza o
credenciamento dos serviços de a-
cordo com critérios próprios, obede-
cendo aos critérios mínimos esta-
belecidos pelo Ministério da Saúde.
As Redes de Atenção Especializada
em Oftalmologia serão compostas de
dois tipos de instituições: as unidades
de atenção especializada em oftal-
mologia e os centros de referência em
oftalmologia. As unidades de atenção
especializada em oftalmologia, por
sua vez, terão duas configurações,
para média complexidade ou para alta
complexidade. 
“Quem é Unidade de Atenção Espe-
cializada em Oftalmologia para Média
Complexidade?”, pergunta Chater Ta-
leb para responder em seguida: “todo
mundo! Qualquer prestador, seja ele
pequeno, médio ou grande, que esteja
cadastrado no SUS, que já atenda pa-
cientes pelo SUS, a partir de 19 de
maio passou a ser chamado de Uni-

dade de Atenção Especializada em
Oftalmologia de Média Complexidade. 
Já as Unidades de Atenção Especia-
lizada em Oftalmologia para Alta
Complexidade são os prestadores já
cadastrados no SUS, porém que pre-
cisam solicitar habilitação para esta
categoria. A habilitação ocorre após

vistoria no local, seguindo as normas
da portaria e, uma vez atendidas as
normas da portaria, dentro do de-
senho da rede, a habilitação é en-
caminhada ao Ministério da Saúde,
que publica a nova situação da ins-
tituição.
Taleb explica que os serviços de alta
complexidade, além das atividades
feitas pelas unidades de médica com-
plexidade, precisam ter atendimento
de urgência e emergência 24 horas,
atendimento ao paciente portador de
glaucoma, atendimento em reabili-
tação visual e ser serviço de refe-
rência em pelo menos um dos três
campos assinalados: 
a) assistência a transplantes; 
b) assistência em tumores; 
c) assistência em reconstrução de
cavidade orbitária. 

Os Centros de Referência serão os
hospitais universitários já cadas-

Rumo à construção da Rede de Atenção
Especializada em Oftalmologia

Gestores estaduais e municipais do SUS e responsáveis pelos serviços de atendimento em
Oftalmologia têm até julho de 2009 para habilitar as redes locais no Ministério da Saúde

Alexandre C. Taleb
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trados no SUS, que também precisam
solicitar a habilitação correspondente,
submeter-se a uma vistoria do gestor
local e aguardar a publicação do Mi-
nistério da Saúde. Os gestores es-
taduais e municipais, têm a autono-
mia para desenhar a rede e deter-
minar quantos serviços de cada tipo
serão habilitados.
Os Centros de Referência em Oftal-
mologia devem, necessariamente, ser
referência para os três grupos de ca-
sos complexos para a habilitação dos
serviços de alta complexidade e cada
um deles passará a ser o órgão asses-
sor dos gestores locais na assistência
oftalmológica, na implantação das po-
líticas públicas de atenção oftalmo-
lógica em cada uma de suas cidades
ou estados e contribuir na regulação,
fiscalização, controle e avaliação des-
ta assistência.

Entre outros pontos, as portarias de-
finem o protocolo clínico de atenção
aos pacientes portadores de glauco-
ma, abrindo a possibilidade para que
as unidades de alta complexidade e
os centros de referência possam re-
ceber recursos extras para o forne-
cimento de colírios de primeira linha,
de segunda linha, de terceira linha, as
prostaglandinas, e/ou a combinação
deles aos pacientes portadores de
glaucoma. Também definem o proto-
colo de catarata e a nova tabela de
honorários, com revisão de valores,
inclusão de novos procedimentos,
exclusão de procedimentos que não
eram realizados, uma descrição de ca-
da um destes procedimentos e a de-
finição dos procedimentos que só
poderão ser feitos por prestadores
habilitados, ou seja, aqueles que são
de alta comlexidade e centros de

referência.
As dúvidas e questionamentos levan-
tados pelos participantes do III Fórum
Nacional de Saúde Ocular foram en-
caminhados para a Secretaria de A-
tenção à Saúde do Ministério da Sa-
úde e dentro de alguns dias será pu-
blicada uma portaria retificadora que
estabelecerá as condições para o fun-
cionamento da rede.
“Os oftalmologistas, principalmente
aqueles que exercem algum tipo de
liderança em seus Estados e municí-
pios, precisam entrar rapidamente em
contato com os respectivos gestores
do SUS para que até julho de 2009 as
redes estejam funcionando em todo o
Brasil e a assistência oftalmológica
passe para um novo patamar de qua-
lidade no País”, concluiu Alexandre
Chater Taleb.

Depoimentos

Senadora Lúcia Vânia (PSDB/GO)
Cumprimento a todos. Quero dizer da minha alegria de poder estar participando
deste evento. Acredito que este Fórum seja extremamente importante para que
possamos discutir as questões voltadas à Oftalmologia. Acredito que com
políticas públicas sérias, competentes, possamos avançar no que diz respeito à
prevenção da cegueira das pessoas. O Senado da República sente-se honrado
em abrigar este evento, de grande importância para a saúde pública do Brasil e,
especialmente, para aqueles que dela mais necessitam. 

“ ”

Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), presidente da Câmara dos Deputados
O terceiro fórum, como este que o CBO organiza, patrocina, otimiza, tem tam-
bém a capacidade de trazer aqui os parlamentares. Quando se trata de tema
desta magnitude, é nosso dever defender idéias, proposições até por que ser-
mos parlamentares apenas para sermos malabaristas do discurso fácil para
agradar, é melhor não sermos. Tenho certeza, todos nós aqui, representantes,
deputados, deputadas, senadores e senadoras estamos aqui pelo nosso com-
promisso de sairmos daqui determinados a defender a saúde ocular da po-
pulação, abertos às propostas, às demandas para que, ao final, a população
seja ainda mais beneficada por esta iniciativa do CBO. Parabéns a todos vocês.

Informações sobre o Projeto Olhar Brasil, Visite o site
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm?id_area=1300�
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Senador Flávio Arns (PT/PR)
Um evento desta natureza, na minha
opinião, é um momento importante
para discussão, reflexão, contatos, to-
madas de posições em relação à ca-
minhada que vem sendo feita, uma
análise dos resultados positivos, di-
ficuldades, desafios, uma tomada de
posição em relação ao futuro. O Brasil
depende muito da área visual, para
suas atividades, para a Cidadania, pa-
ra a realização de Direitos Humanos.
É fundamental, como já foi ressaltado,
que trabalhemos muito na área da
prevenção. Por que ter problemas vi-
suais? Por que fazer de um Direito Hu-
mano de ter a saúde visual, a saúde
de uma maneira geral, por que não
trabalhar para que casos possam ser
evitados e por que a pessoa vai ter
problemas visuais em função de pro-
blemas que podem ser evitados? Pro-
mover a saúde ocular, a saúde visual.
E ao mesmo tempo, além de prevenir,
resolver o quanto for possível proble-
mas reais ou potenciais na área da
saúde ocular. Por que esperar que a
criança venha a ser reprovada, a se
evadir da escola, a ter o seu quadro
agravado, quando tudo isto poderia
ser trabalhado, com um quadro, com
uma sintonia de identificação de pro-
blemas reais ou potenciais, identifi-
cáveis na responsabilidade pública e
social para o atendimento dos casos,
sejam eles nas prefeituras, nos es-
tados e no governo federal, em sin-

tonia e coordenação com a própria
sociedade, como é o desejo de toda a
área da oftalmologia? Se formos ca-
pazes disto, de prevenir, identificar,
atender e promover e, por conse-
quência, reabilitar tanto as pessoas
que já tem quadros mais graves de
deficiência visual, estaremos promo-
vendo um País mais justo, onde as
pessoas possam dizer que o meu
direito à saúde está sendo respeitado,
eu tenho o atendimento à minha dis-
posição. E com este trabalho, cada
um dos cidadãos pode dizer, eu posso
participar de maneira mais efetiva. A
visão é fundamental. A saúde ocular é
essencial. E todo esforço deve ser fei-
to para que seja preservada, promo-
vida, incentivada, conscientizada para
a valorização do Ser Humano. Pa-
rabéns. Sucesso. Todos nós do Sena-
do, da Câmara e na sociedade de uma
maneira geral, estamos sempre jun-
tos, caminhando juntos. E o grande
desafio é também este: sabermos ca-
minhar juntos para atingirmos os
grandes objetivos que a sociedade
espera.

Newton Kara-José, ex-presidente 
do CBO e integrante do Conselho
de Diretrizes e Gestão (CDG)
da entidade

As conquistas da oftalmologia Brasi-
leira com relação as portarias são
boas e fazem parte da nossa luta para
a prevenção da cegueira. Esperemos
que as portarias tenham efetividade,
o que vai depender muito dos oftal-
mologistas sensibilizarem os gestores
locais e municipais do SUS para as
demandas da saúde ocular.
A exposição montada mostrou que a
oftalmologia está viva, atuante e tem
grande preocupação com a saúde o-
cular da população.
O encaminhamento do livro de cata-
rata aos parlamentares foi bastante
pertinente, para mostrar a interven-
ção da Oftalmologia brasileira na
saúde publica.
Para aumentarmos o exército do SUS
precisamos aumentar o número de
credenciados, almejando o credencia-
mento unviersal.
As portarias representaram um gran-
de avanço e vão possibilitar a maior
participação dos oftalmologistas na
recuperação da saúde visual. Em re-
lação ao Projeto Olhar Brasil, vejo
com grande ceticismo a possibilidade
de se obter armações de óculos pelo
preço estipulado. Com a experiência
adquirida no Programa Olho no Olho,
acredito que a melhor solução seja
responsabilizar as óticas locais com
os produtos e a confecção dos óculos.
Com relação aos bancos de olhos e
transplantes de córneas, São Paulo é
o exemplo que deve ser seguido por
todo o Brasil e não vejo razão para
que isto não aconteça.

Depoimentos“ ”
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Depoimentos“ ”
Discurso do presidente do CBO,
Hamilton Moreira na solenidade 
de abertura do III Forum Nacional 
de Saúde Ocular

Minhas primeiras palavras são de a-
gradecimento. Agradeço em nome do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia a
acolhida nesta casa de leis, o Senado
Federal. Agradeço em nome do Con-
selho a todos os senhores e senhoras
que atenderam nosso convite, ao nos-
so chamado para estar aqui hoje do-
ando parte do seu tempo para discutir
problemas da saúde ocular do povo
brasileiro. Estamos honrados de es-
tarmos hoje aqui, honrados pela pre-
sença de todos os senhores parla-
mentares. Somos médicos, oftalmolo-
gistas, brasileiros, tratamos da saúde
ocular do povo brasileiro. Somos 14
mil distribuídos em todo o território
nacional, número suficiente para
atender toda nossa população. Esta-
mos presentes e atendemos 72% da
população brasileira atualmente, mas
com a portaria que foi editada criando
uma rede de distribuição, uma rede
de manejo dos pacientes, podemos
almejar um objetivo maior, que é a-
tender com eficácia igual a todas as
pessoas do Brasil. Temos responsabi-
lidade social, uma história de respon-
sabilidade social reconhecida interna-

cionalmente. Não existe nenhum
oftalmologista hoje aqui que não te-
nha participado nos últimos anos de
alguma ação social. Todas as vezes
que o Ministério da Saúde nos cha-
mou, nós estivemos presentes. Mui-
tas vezes, nós oftalmologistas e o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
foi o desencadeador das ações so-
ciais. Temos exercido nossa cidadania
com ações permanentes em relação à
prevenção da cegueira e da promoção
da saúde ocular em nosso país.
Receitamos óculos, esta é a nossa
profissão. Muitas pessoas nos pro-
curam para ter a refração do seu olho
realizada. Naquele momento vemos
que muitas pessoas não precisam de
óculos, mas precisam de cirurgia de
catarata. Naquele momento muitas
vezes que na refração, além daqueles
óculos que o paciente precisa, ele
tem diabetes ou tem uma doença que
o levará irreversivelmente à cegueira,
como glaucoma, se não examinarmos
naquele momento o fundo de olho do
paciente. Às vezes são coisas sim-
ples, como por exemplo, a presbiopia,
a vista cansada, mas aquela oportu-
nidade é única, no qual o paciente de
45 anos, 55 anos, pode ter a sua do-
ença prevenida. Diminuir o risco da
doença é parte da nossa constituição,
é obrigação do estado e uma obri-

gação nossa como médicos oftalmo-
logistas. Tem uma frase que eu repito
sempre, do professor Hilton Rocha, de
Minas Gerais, em homenagem ao
nosso deputado Rafael Guerra: para
ver, basta ter olhos, mas para enxer-
gar é preciso ter alma. E neste mo-
mento, o Congresso Nacional tem a
alma necessária para estar irmanado
com os médicos oftalmologistas para
tentar diminuir o problema da ce-
gueira, diminuir a fila de acesso aos
médicos oftalmologistas e melhorar a
saúde ocular de nossa população.
Mais uma vez agradeço muitíssimo a
presença de todos vocês aqui, agra-
deço o apoio de todos os parlamen-
tares que estão presentes no audi-
tório, presentes nesta mesa. Nos sen-
timos, pelo CBO extremamente hon-
rados e dignificados com a presença
de todos. Bom trabalho para todos
nós, obrigado.

1 2

1. João Orlando Ribeiro Gonçalves 
cumprimenta Alberto Beltrame

2. Hamilton Moreira, Jofran Frejat, 
Rafael Guerra 
e Elisabeto Ribeiro Gonçalves
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Este foi o desafio lançado pelo Mi-
nistro da Saúde, José Gomes Tem-
porão às lideranças da Oftalmologia
brasileira que foram ao seu gabiente
entregar a homenagem do III Fórum
Nacional de Saúde Ocular. Horas de-
pois, durante os debates técnicos do
evento,  o diretor do Departamento de
Atenção Especializada, Alberto Bel-
trame detalhou o desafio do ministro.
De acordo com Beltrame, o Brasil pos-
sui o maior sistema público de trans-
plantes do mundo. Um sistema que,
apesar de seus problemas, é capaz de
organizar, financiar, apoiar, desde o
processo de captação de órgãos até o
transplante e o pós-transplante, ga-
rantindo, inclusive, o fornecimento de
imuno-supressores.
Mesmo assim, quase 70 mil pessoas
esperam na fila por um órgão, dos
quais 15 mil por córneas.
Entre os problemas enfrentados pelo
sistema, de acordo com o repre-
sentante do Ministério da Saúde, está
a ausência de notificação de aproxi-

madamente metade dos casos de
morte encefálica ocorridos e a difi-
culdade de trazudir os casos notifi-
cados em transplantes efetivos. A ob-
tenção da autorização dos familiares
é outro problema grave enfrentado
pelo sistema.
Em relação aos transplantes de cór-
nea, Beltrame afirmou que a condição
de não ser necessária a morte en-
cefálica do doador é um ponto po-
sitivo que tem que ser aproveitado
para aumentar o número de doações e
a agilidade em transformar as doa-
ções em transplantes.
Afirmou que o Ministério realizou, nos
últimos anos, grandes esforços na
montagem e aparelhamento de banco
de olhos e na atualização dos valores
pagos para os procedimentos ligados
ao transplante de córnea. Além disso,
estão em andamento campanhas de
esclarecimento da população e dos
profissionais da saúde sobre a impor-
tância da doação e da realização dos
transplantes.

Afirmou, por fim, que está em an-
damento um processo de consultas
públicas para a atualização do regu-
lamento técnico dos transplantes, pa-
ra a qual solicitou a participação dos
oftalmologistas, que deve ser feita a-
través do CBO.
“Zerar a fila de transplantes de córnea
até 2010 é  absolutamente possível. É
importante que tenhamos todo este
contingente de oftalmologistas reuni-
dos no CBO engajados neste pro-
grama. É um trabalho meritório, im-
portante e que muda a qualidade de
vida de milhares de pessoas”, con-
cluiu Alberto Beltrame.

Transplante de córneas
Zerar a fila de transplantes de córnea no País, que hoje tem aproximadamente 15 mil pessoas.

Porque a vida é colorida.



III
Fó

ru
m

 
24

Senhor presidente

Os médicos brasileiros sempre esti-
veram na vanguarda das lutas sociais
e desempenharam papel essencial na
definição e construção do Sistema Ú-
nico de Saúde. Possuem também im-
portância indiscutível no atendimento
e romoção à saúde da população bra-
sileira. Afinal, dos 870 mil cargos de
nível superior na atenção à saúde,
60% deles são ocupados por profis-
sionais com formação em medicina.
Cabe lembrar que, neste ano, com-
pletamos 200 anos de fundação da
primeira escola médica do Brasil e, ao
longo desse período, a formação em

saúde brasilei-
ra consolidou-
se pela sua com-
petência e rele-
vância.
A classe médi-
ca cumpre um
papel funda-
mental no dia-
a-dia de todas

as famílias brasileiras. Esse cuidado
diário é recompensado quando o tra-
balho se converte em cura, prevenção
e promoção à saúde.
Nesse processo histórico de parti-
cipação social, devo ressaltar que só
será possível manter e aprimorar a
construção do Sistema Único de Sa-
úde como queremos - universal, equi-
tativo, de qualidade, que atenda a
todos e dignifique os profissionais de
saúde - com a participação das enti-
dades médicas. Não se faz a Reforma
Sanitária sem a atuação dos médicos.
As dificuldades e os desafios nos
unem em uma mesma luta para a me-
lhoria de saúde da população bra-

sileira.
Na agenda da classe médica há, entre
outras, duas importantes propostas. A
primeira é o aperfeiçoamento das po-
líticas de saúde. Para isso, o Minis-
tério da Saúde vem trabalhando com
as entidades como o Conselho Fe-
deral de Medicina, a Associação Mé-
dica brasileira, a Federação Nacional
dos Médicos e as associações de es-
pecialistas para a melhoria das po-
líticas, para o aprimoramento das ins-
tituições e para a busca por resul-
tados positivos do sistema público.
Outra reivindicação refere-se à ques-
tão salarial. Reconheço que, em mui-
tos municípios e estados, os médicos
vivem em situações salariais incom-
patíveis com a importância do seu tra-
balho e da relevância social que de-
senvolvem. É importante continuar-
mos a perseguir um padrão salarial
que permita a esses profissionais de-
senvolver sua atividade com qualida-
de.
O Ministério da Saúde vem desen-
volvendo diversas ações para quali-
ficar o trabalho do setor. Embora o
tema de financiamento da saúde pú-
blica não esteja resolvido e o sistema
necessite com urgência de novas
fontes de recursos, conseguimos, nos
últimos anos, melhorar a remunera-
ção dos prestadores de serviços da
rede pública.
Em 2007, a tabela de procedimentos
do SUS foi elevada em R$ 1,2 bilhão
e, neste mês, em um esforço em con-
junto com a área econômica do go-
verno federal, foi descontigenciado
do orçamento cerca de R$ 1,6 bilhão,
o que permitiu um repasse maior nes-
te ano para os estados e municípios.
Também estamos investindo em uma

formação mais adequada para o
atendimento à rede pública de saúde.
O programa Pró-Saúde ganhou um
reforço de R$ 40 milhões para
incentivar projetos de universidades
que adotem o tema “Saúde Pública”
em seus cursos de graduação ou pós-
graduação.
Além disso, outros R$ 40 milhões se-
rão aplicados no PET Saúde (Progra-
ma de Educação pelo Trabalho em Sa-
úde), que envolverá bolsas de estudo
para estudantes de graduação, orien-
tadores e tutores, profissionais que
atuam no SUS. Pelo Unasus, com en-
sino à distância, vamos formar mais
de 100 mil profissionais em Saúde da
Família e gestão de saúde, até 2011.
Vale ressaltar que ainda estamos
criando redes estruturadas de aten-
dimento à saúde para dar segurança
aos profissionais no processo de inte-
riorização do atendimento e da im-
plementação do Telessaúde, um pro-
jeto que traz mais segurança para a
avaliação dos pacientes e conexão
com os centros de excelência, dando
continuidade ao seu aprendizado, in-
dependente de onde estiver no País.
A construção destes 20 anos nos per-
mite visualizar e refletir sobre a sig-
nificativa importância da classe mé-
dica, não apenas no atendimento di-
reto à população, mas pela sua
importância no desenvolvimento de
ações e políticas sociais. A continui-
dade deste processo e a ampliação
dos serviços de saúde depende de
que essa relação seja sempre forta-
lecida.

Atenciosamente,

José Gomes Temporão
Ministro de Estado da Saúde

A Classe Médica na luta 
pelo desenvolvimento social




