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Encontro da Diretoria do CBO com o Ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, durante o III Fórum Nacional de Saúde

Ocular, quando foi lançado o desafio de zerar a fila 

do transplante de córnea até 2010

“Oftalmologia
brasileira vive

momento
promissor que

exige novas
posturas”
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O I Fórum Nacional de Saúde Ocular
foi realizado em 30 e 31 de maio de
2000, no Senado Federal, em Brasília.
Reuniu centenas de médicos oftal-
mologistas, autoridades e parlamen-
tares num grande debate sobre as
condições da saúde ocular no Brasil.
Entre seus resultados figuram o
expressivo aumento do número de
cirurgias de catarata em todo o País, a
institucionalização do programa de
combate à cegueira provocada pela
retinopatia diabética, com a criação
de centros de referência para o
tratamento da doença. Foi coordenado
pelo então presidente do CBO,
Marcos Ávila.
Porém, o mais importante resultado
do I Fórum Nacional de Saúde Ocular
foi a consolidação da parceria entre o
CBO e as autoridades e parlamentares
ligados à saúde. Esta parceria deixou
de ser esporádica e baseada no

conhecimento pessoal e tornou-se
institucional e constante, embora por
vezes difícil e conflituosa.
Embora as negociações entre repre-
sentantes do CBO e as autoridades
federais nunca tenham sido para-
lisadas, a mudança de governo
ocorrida em 2002 resultou em
remanejamentos nos cronogramas an-
teriormente estabelecidos e altera-
ções nas sistemáticas das delibe-
rações.
Em setembro de 2007, o amadu-
recimento das negociações entre os
representantes do CBO e as auto-
ridades do Ministério da Saúde permi-
tiram a realização do II Fórum Nacio-
nal de Saúde Ocular, também nas
dependências do Congresso Nacional.
O fórum foi realizado durante o XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia
e também teve a coordenação de
Marcos Ávila.

Durante este segundo fórum, as
condições da saúde ocular do País
foram novamente debatidas com as
autoridades e ficou claro que as
dificuldades poderiam ser superadas
e o diálogo retomado em novas bases.
Como resultado mais concreto do
encontro, o Ministério da Saúde
emitiu as portarias 957 e 958 do Gabi-
nete do Ministro, publicadas no Diário
Oficial da União de 16 de maio de
2008, e a portaria SAS 208, publicada
quatro dias depois.
A portaria 957 instituiu a Política
Nacional de Atenção em Oftalmo-
logia, criando redes regionais hierar-
quizadas para a assistência oftalmoló-
gica. A portaria 958, por sua vez,
redefiniu a Política Nacional de Proce-
dimentos Cirúrgicos Eletivos de Mé-
dia Complexidade, fazendo com que
as cirurgias de catarata, fotocoagu-
lações a laser para controle da

III Fórum Nacional de Saúde Ocular em Ação

As perspectivas não podem ser mais promissoras.
O Brasil pretende promover nos próximos dois anos o mais ambicioso conjunto de programas públicos voltados para
a saúde ocular de sua história. 
Além disso, o País planeja criar um sistema de atendimento médico oftalmológico
integrado e hierarquizado que atenda toda a população, independente de seu local de
moradia e de sua condição social e que tenha condições de funcionamento
independente de conjunturas políticas e remanejamentos orçamentários.
O estreitamento da parceria entre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e órgãos
públicos, evidenciado e acelerado a partir da realização do II Fórum Nacional de Saúde
Ocular, ocorrido em setembro de 2007 e, principalmente, a partir do III Fórum Nacional
de Saúde Ocular, realizado em março de 2008, em Brasília, já rendeu a assinatura de um
convênio que destinou recursos públicos ao CBO. Com tais recursos, a entidade
concretizará a montagem da estrutura necessária para efetivar ações deliberadas nesses
encontros entre a Oftalmologia brasileira e as autoridades dos poderes Executivo e Legislativo e para realizar o
acompanhamento do andamento dos diferentes programas públicos de saúde ocular em andamento.
“O que parece ser ufanismo, na verdade é fruto de longos anos de trabalho e de negociações por vezes desgastantes.
Estamos num momento bastante rico e promissor, mas que exige novas posturas e ações dos oftalmologistas, sob
pena de desperdiçarmos uma oportunidade histórica única. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está preparado
para contribuir de todas as formas possíveis para este salto de qualidade na assistência oftalmológica à população
e da nossa parte, todos os planos serão concretizados a contento”, afirma o presidente do CBO, Hamilton Moreira.

Os fóruns nacionais de saúde ocular

Marcos Ávila, coordenador dos três
fóruns nacionais de saúde ocular
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retinopatia diabética, tratamento para
o controle do glaucoma e da DMRI
passassem a ter tratamento diferen-
ciado dentro da sistemática de divisão
de recursos financeiros entre os
gestores do SUS, abrindo a possi-
bilidade para o aumento do número de
procedimentos realizados em todas as
regiões brasileiras. 
Por fim, a portaria SAS 208 regula-
mentou a portaria 957, estabelecendo
a definição das Redes Estaduais e
Regionais de Atenção em Oftalmo-
logia, compostas por Unidades de
Atenção Especializada em Oftalmo-
logia e Centros de referência em
Oftalmologia, bem como as condições

para que os gestores estaduais e
municipais do SUS possam credenciar
os estabelecimentos que integrarão
estas redes.
A emissão das portarias e a neces-
sidade de mobilizar os médicos oftal-
mologistas e as instituições de ensino
e assistência médica ligadas a espe-
cialidade levaram à  realização do III
Fórum Nacional de Saúde Ocular, em
30 de outubro de 2009, também
coordenado por Marcos Ávila, que
contou cm a participação de mais de
300 lideranças oftalmológicas, depu-
tados federais, senadores, secretários
e saúde e técnicos ligados ao Minis-
tério da Saúde. 

Durante a realização do III Fórum
Nacional de Saúde Ocular, o Ministro
da Saúde, José Gomes Temporão,
recebeu a Diretoria do CBO e propôs o
desafio de zerar a fila do transplante
de córnea até 2010. Além disso, foram
concluídas negociações para dotar o
CBO de recursos orçamentários para
montar esquemas para acompanhar a
realização dos vários pontos dos
projetos ligados à saúde pública
ocular e, dentro das possibilidades
inerentes à sua condição de
sociedade civil independente do Poder
Público, tomar medidas para divulgar
os programas em andamento.

Projeto III Fórum Nacional de Saúde Ocular em Ação

O convênio assinado com o Ministério
da Saúde estabeleceu que o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia efetivará a
produção e envio de material de
divulgação sobre a  Política Nacional
de Atenção em Oftalmologia para os
gestores de saúde municipais e
estaduais, bancos de olhos, parla-
mentares, cursos de especialização
em oftalmologia credenciados pelo
CBO e residência médicas creden-
ciadas pela Comissão Nacional de
Residência Médica e para os médicos
oftalmologistas.
O CBO elaborou o projeto, aprovado
pelo Ministério, que prevê a
elaboração de conjuntos diferentes de
materiais de divulgação visando apre-
sentar a entidade e sua participação
nas ações para prevenção da cegueira
e defesa da saúde ocular da popu-
lação; disponibilizar informações so-

bre as condições de saúde ocular no
Brasil; disponibilizar dados sobre a
Política Nacional de Atenção em
Oftalmologia, com informações deta-
lhadas sobre a atuação de cada parti-
cipante no processo (médico, gestor,
instituição de saúde etc.); realizar
campanhas de estímulo à doação de
córneas e difundir informações sobre
o funcionamento dos bancos de olhos
existentes no País.
“A participação do CBO é extre-
mamente importante, e mais uma
demonstração que temos todo inte-
resse em contribuir para o sucesso de
todo programa e de cada uma de suas
partes”, relata Marcos Ávila, ressal-
tando que tanto o CBO quanto o
Ministério da Saúde já tem resultados
positivos a apresentar.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
já editou o livro “As condições de

Saúde Ocular - 2009”, de autoria de
Alexandre Chater Taleb, Hamilton
Moreira e Marcos Ávila, a Cartilha
“Política Nacional de Atenção em
Oftalmologia”, com o texto completo
das portarias, e os livros Olhares
sobre o Brasil I e II, com o texto
completo das palestras, conferências
e debates dos dois primeiros Fóruns
Nacionais de Saúde Ocular.
Também já foi feita a gravação do
vídeo publicitário sobre saúde ocular
e doação de córneas, que contou com
a participação dos artistas Júlia
Lemertz  e Alexandre Borges. O vídeo
está sendo editado e em breve estará
sendo veiculado por todo o País. Os
artistas impuseram como condição
para sua participação que os
respectivos cachês fossem doados
para o Instituto Benjamin Constant, do
Rio de Janeiro.
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1. Alexandre Borges e Júlia Lemertz na
gravação do material publicitário

2. O trabalho de gravação

1 2
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De acordo com Alexandre Chater
Taleb, representante do CBO no
Ministério da Saúde, os vários Esta-
dos da Federação estão finalizando o
desenho de suas respectivas Redes
de Atendimento Especializado em
Oftalmologia, com a determinação de
quais instituições serão Centros de
Referência, quais serão Unidades de
Atenção Especializada
em Oftalmologia para
Alta Complexidade e
quais serão Unidades de
Atenção Especializada
em Oftalmologia de Mé-
dia Complexidade e os
ambulatórios de atendimento de
consulta clínica (sem capacidade para
realização de exames complemen-
tares).
“Acreditamos que dentro de no
máximo dois meses todos os Estados
terão terminado este planejamento e
o Ministério da Saúde poderá passar
para a fase seguinte que é a
determinação dos credenciamentos
necessários e estabelecer os meca-
nismos pelos quais as unidades de
atendimento menos complexo re-
portam-se para as unidades de aten-
dimento mais complexo, até chegar
aos Centros de Referência em

Oftalmologia”, explica Chater Taleb.
O representante do CBO esclarece
também que os dados do Ministério
da Saúde indicam que em 2008 o
número de cirurgias de catarata
realizadas através do SUS teve um
leve aumento em relação ao ano
anterior: 

Em relação ao número absoluto de
procedimentos, o aumento de um ano
em relação ao outro foi de 2,04%, ao
passo que em relação aos recursos
disponibilizados o aumento foi de
7,6%.
“Os dados relacionados com 2009
ainda estão sendo computados.
Devemos levar em conta que a
Política Nacional de Atenção em
Oftalmologia foi publicada em maio
de 2008 e foi iniciada de fato em
outubro de 2008. Somente saberemos
se, em relação à cirurgia de catarata,
a nova política está sendo positiva no
final do ano ou no início de 2010.

Porém, uma coisa podemos afirmar:
cerca de 80% das cirurgias de
catarata realizadas através do SUS
são feitas pela técnica de facoe-
mulsificação com implante de lente
intra-ocular rígida ”, declara.
Com a publicação da portaria SAS
288, o Programa de atenção ao
Portador de Glaucoma foi ampliado a

todas as regiões do
País e foi implantada a
doação de colírios para
os pacientes do SUS
portadores de glau-
coma crônico, que
passou a ser realizada

diretamente pelas unidades presta-
doras de serviço, responsáveis pelo
acompanhamento destes pacientes. 
Chater Taleb afirma que, pela porta-
ria, o prestador é considerado como a
instituição que presta o atendimento
clínico, realiza o exame diagnóstico
de campo visual, acompanhamento e
doação de colírios. Em 2007, foram
feitas 156.032 doações de colírios, ao
custo de R$ 7.139.270,94 e no ano se-
guinte, foram feitos 261.763 doações
(aumento de 67,8%), ao custo de R$
12.3089.999,40 (aumento de 72,4%).

Uma outra faceta da atualidade da
saúde publica ocular brasileira é o
Projeto Olhar Brasil, que pretende
realizar exames oftalmológicos em
todas as crianças matriculadas nas
escolas públicas do País, todas as
pessoas com mais de 60 anos de
idade e em todos os educandos do
Programa Brasil Alfabetizado e doar
óculos para os portadores de erros de
refração detectados pelo programa. O
Olhar Brasil é realizado sob super-
visão direta da Casa Civil Presidência
da República, com a participação dos

Ministérios da Saúde e da Educação.
De acordo com Alexandre Chater
Taleb, no momento o programa está
focado no atendimento dos alunos
matriculados no Programa Brasil
Alfabetizado. Foram liberados recur-
sos da ordem de R$ 41 milhões para a
realização de exames nos Estados do
Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá,
Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Gros-
so, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocan-
tins.
“O atendimento dos outros públicos

alvo do Pro-
jeto Olhar
Brasil
continua
dependendo
do envio de 
projetos dos gestores municipais e es-
taduais para a liberação dos recursos.
Os projetos podem ser escritos e
encaminhados diretamente no site do
Projeto Olhar Brasil:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
Gestor/area.cfm?id_area=1300”, afirma
Chater Taleb.

A parte do Ministério da Saúde

Olhar Brasil

Ano Número de
cirurgias

Recursos financeiros disponibilizados 
pelo Ministério

2007 247.284 R$ 134.184.160,51

2008 252.343 R$ 144.369.727,71

9

w
w

w
.c

b
o

.c
o

m
.b

r

Alexandre Chater Taleb
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“Já repetimos inúmeras
vezes que o momento por
que passa a Oftalmologia
brasileira e a saúde pública
ocular em nosso País é
extremamente promissor,
mas depende, mais do que
nunca, da atuação dos
médicos oftalmologistas.
Estes precisam se informar
e se organizar em seus
respectivos Municípios e
Estados para que os
gestores do SUS coloquem a
saúde ocular e os
procedimentos
oftalmológicos em seus
respectivos programas de
governo e enviem as
informações ao Ministério
da Saúde para que possa
haver a liberação dos
recursos”

...Afirma o coordenador do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO e
coordenador dos Fóruns Nacionais de Saúde Ocular, Marcos Ávila.
Ávila explica que as ações do CBO para conscientizar os oftalmologistas
e os gestores do SUS já estão em andamento, mas reafirma que a ação
dos oftalmologistas e de suas entidades representativas estaduais é
fundamental.
“Dentro de alguns anos, teremos uma rede hierarquizada de atendimento
oftalmológico que será exemplo mundial que atenderá toda a população
e funcionará independente de conjunturas políticas. Temos que participar
deste processo e temos que contribuir de todas as formas possíveis para
que ele seja o grande sucesso que todos esperamos”, conclui Marcos
Ávila.
Já para o presidente do CBO, Hamilton Moreira, a atuação do CBO e dos
oftalmologistas brasileiros, bem como o estreitamento da parceria entre
a especialidade e o Ministério da Saúde são os pontos que devem ser
destacados no atual momento por que passa a saúde pública ocular.

Conclusão

1010

JotaZero-2 pag  7/2/09  5:04 PM  Page 11



“Ficou claro para o governo
que sem o CBO não existe

saúde pública ocular e que o
CBO e os oftalmologistas

brasileiros estão e estarão
sempre dispostos a

colaborar, a dialogar e a
participar. Também ficou

claro para nós que as
autoridades precisam
harmonizar múltiplos
interesses e enfrentar

inúmeros obstáculos, dos
quais a falta de recursos

financeiros nem é o maior. A
simbiose estabelecida entre

estes dois pólos está
mostrando seus resultados

com a Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia

que. Precisamos trabalhar
para que os resultados sejam
cada vez maiores e cada vez

mais compartilhados por
toda a população

brasileira”
afirma Hamilton Moreira •
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