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O futuro
depende de nós!

(*) Marcos Ávila

piniãoO

mudar o rumo da história. Conse-
guiram fazer com que a sociedade
brasileira passasse a discutir, em
novas bases, a problemática do
atendimento oftalmológico. Surgidos
primeiramente para facilitar e sis-
tematizar o acesso dos pacientes às
cirurgias de catarata, os mutirões
diversificaram-se e adaptaram-se a
diferentes realidades, levando aten-
dimento a pessoas que sofriam de
várias outras doenças oculares.
A atuação do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, através das Campanhas
de Reabilitação Visual, Olho no Olho e
das Portarias do Ministério da Saúde
dos anos de 1999 e 2000 (Retinopatia
Diabética, Banco de Olhos, colírio
para glaucoma, as redes hierar-
quizadas de atendimento e a implan-
tação do CTA) representaram o salto
de qualidade da institucionalização e
da transposição desta sistemática de
atendimento para fora dos limites da
atuação de setores da Universidade
com a participação de indivíduos e de
organizações. Além do papel de
aglutinador da atuação dos médicos
oftalmologistas em dezenas cidades
diferentes, o CBO ainda cumpriu a
função de mostrar às autoridades e de
solicitar, de forma institucional e
firme, a atuação governamental para
resolver problemas possíveis de
serem resolvidos e que contribuiriam
para elevar o padrão de vida de mi-
lhões de pessoas com investimentos
desproporcionalmente reduzidos.
A partir de então, tiveram início as
discussões entre o CBO e as auto-
ridades do Ministério da Saúde.
Discussões longas, difíceis, demo-

radas, onde os dois lados apren-
diamos e ensinavamos e nas quais as
decepções tornavam-se em degraus
para que os debates fossem elevados
a um grau superior. A extrema ligei-
reza com que descrevemos este
processo não pode levar a pensar que
ele tenha sido simples e direto. Pelo
contrário, exigiu esforços grandiosos
de centenas de médicos oftalmo-
logistas e de autoridades, teve con-
tratempos bastante sérios e, por mais
de uma vez, correu o risco de
naufragar definitivamente nos corre-
dores burocráticos e soçobrar em
consequência da volatilidade das
políticas governamentais. 
Chegamos, por fim, aos dias atuais
em que se abrem perspectivas bas-
tante promissoras para a nossa espe-
cialidade e, principalmente, para a
população que vive, trabalha e luta
neste grande País.
O arcabouço legal do sistema de
assistência médico-oftalmológica que
estamos construindo é formado pelas
Portarias 957 (que institui a Política
Nacional de Atenção em Oftal-
mologia), 958 (que redefine a Política
Nacional de Procedimentos Cirúrgicos
Eletivos de Médica Complexidade) do
Ministério da Saúde, publicadas no
Diário Oficial da União em 16 de maio
de 2008 e pela Portaria 288 da
Secretaria de Atenção à Saúde,
publicada no mesmo DOU em 20 de
maio de 2008, que detalhou e regu-

O Brasil está no limiar de uma nova
era na área do atendimento oftal-
mológico à população. 
Embora à primeira vista essa afir-
mação pareça exagerada, tenho todas
as razões para crer que o futuro
mostrará sua pertinência. E o que me
leva a mostrar entusiasmo é o fato de
que a melhoria substancial da saúde
pública ocular em todo País depende,
em grande parte, dos médicos oftal-
mologistas brasileiros o que, conve-
nhamos, é uma sólida garantia.
Vamos voltar um pouco na história.
A Oftalmologia firmou-se como uma
especialidade médica dependente de
instrumental caro e complexo. Sua
evolução técnica e científica exigiram
e exigem investimentos consideráveis
e, durante muito tempo, seus resul-
tados foram quase inacessíveis à
grande parte da população. A ação do
Estado para reverter tal distorção
quase sempre apresentou como
características principais a limitação
geográfica e a falta de continuidade
no tempo. 
O crescimento vegetativo das condi-
ções de atendimento oftalmológico,
balizado pelo aumento do número de
médicos e clínicas dedicados à
especialidade, nem sempre era com-
patível com as exigências da popu-
lação, espalhada pelo país continental
ecológica, social, cultural e econo-
micamente diversificado.
O surgimento dos chamados mutirões
de catarata representou um passo
gigantesco. Baseados nos princípios
da busca ativa de pacientes e de
busca de apoio voluntário da comu-
nidade, os mutirões conseguiram
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A construção desta rede, que já está
em andamento, exige e tem como
condição prévia sine qua non, a
disponibilidade de recursos finan-
ceiros garantidos de forma institu-
cional, que independam das conjun-
turas políticas e dos governos
transitórios. Tal conquista não pode
ser menosprezada e precisa ser
entendida em sua real profundidade
por todos os médicos oftalmologistas
do Brasil: estamos construindo um
sistema que prestará atendimento de
qualidade para toda a população de
forma constante já que suas ferra-
mentas estão incluídas de forma
permanente no Sistema Único de
Saúde.
Estamos a um passo de concretizar
esta meta. Durante o II e o III Forum
Nacional de Saúde Ocular, promo-
vidos pelo CBO em setembro de 2007
e outubro de 2008, respectivamente,
pudemos discutir com as autoridades
todos os detalhes para a imple-
mentação deste ambicioso projeto. 
Agora, temos que cumprir mais uma
etapa: temos que negociar com os
gestores locais do SUS a inclusão de
nossas clínicas e hospitais na rede
hierarquizada de assistência oftal-
mológica e debater os níveis em que a

assistência médico oftalmológica será
oferecida à população de nossas
cidades e regiões. Para tanto, temos
que nos informar da melhor forma
possível sobre todas as possibilidades
abertas pela legislação em vigor e
pelas portarias emitidas pelo Mi-
nistério da Saúde e por sua Secretaria
de Assistência à Saúde. Temos que
estabelecer laços de parceria com os
colegas e instituições da mesma
região para construir a sinergia ne-
cessária para beneficiar a espe-
cialidade e toda a população. E temos
que nos congregar em volta de nossa
entidade-mor, o Conselho Brasileiro
de Oftalmologia.
Será fácil? Lógico que não! Mas será
algo de que todos teremos o mais
justificado orgulho.

(*) Marcos Ávila - Coordenador do Conselho
de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO e
Professor Titular de Oftalmologia da
Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Goiás

lamentou a Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia.
Não cabe aqui analisar estes
instrumentos legais, que instituem a
formação de Redes Estaduais e
Regionais de Atenção em Oftalmo-
logia sejam compostas por insti-
tuições classificadas em três níveis:
Unidades de Atenção Especializada
em Oftalmologia de Média Com-
plexidade; Unidades de Atenção
Especializada em Oftalmologia de
Alta Complexidade e; Centros de
Referência em Oftalmologia. 
É fundamental ressaltar que esta
classificação não é dar novos nomes
para coisas velhas. Mais importante
que as clínicas e hospitais parti-
cipantes e da classificação que ve-
nham a receber, é a sistemática de
rede referenciada de atendimento que
está se procurando implantar. Ao
entrar na mais modesta clínica oftal-
mológica do País, o paciente será
examinado, diagnosticado e, se seu
caso exigir recursos maiores do que
os existentes no local, será refe-
renciado ao serviço capaz de atendê-
lo da forma que ele precisa, tem
direito e merece. Estaremos, em
outras palavras, praticando a “Ampli-
ação do Acesso”.

Temos que estabelecer laços de parceria com os colegas e
instituições da mesma região para construir a sinergia
necessária para beneficiar a especialidade e toda a
população. E temos que nos congregar em volta de nossa
entidade-mor, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.“ ”






