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Encontro histórico
ratificou a força
política do
Conselho e
evidenciou a
sensibilidade do
presidente para
com os principais
problemas da
saúde ocular.

Diretores do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia estiveram em audiência
no dia 20 de julho com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e com o Mi-
nistro da Saúde José Gomes Tempo-
rão. Participaram de um encontro his-
tórico, que ratificou a força política
exercida pelo Conselho na defesa da
saúde ocular do brasileiro e eviden-
ciou a preocupação do presidente com
os principais temas de saúde pública
do país.
Reuniram-se com o presidente Lula e
com o Ministro José Gomes Temporão
o presidente do CBO, Hamilton Mo-
reira; o presidente do XXXV Congres-
so Brasileiro de Oftalmologia, Elisa-
beto Ribeiro Gonçalves; o secretário
geral Nilo Holzchuh; e o presidente
eleito do CBO, Paulo Augusto de

Arruda Mello. 
O presidente Lula foi informado pelo
ministro Temporão sobre as principais
etapas da política de saúde ocular
firmada em parceria entre o CBO e o
Ministério da Saúde. Pediu pressa no
atendimento das reivindicações da
classe oftalmológica e alertou para a
necessidade de se garantir o acesso
da população aos programas propos-
tos pelo governo antes do início do
calendário eleitoral.
O presidente, o ministro José Gomes
Temporão e a diretoria do CBO deram
ênfase ao programa Olhar Brasil e ao
desafio das filas para transplantes de
córneas. Durante a última edição do
Fórum de Saúde Ocular, o ministro
Temporão convocou a classe oftalmo-
lógica para, em conjunto com o mi-
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nistério, iniciar um trabalho destinado
a acabar com a fila.
O presidente Hamilton Moreira lem-
bra que importantes passos já foram
obtidos desde a realização do Fórum
até hoje, no sentido de reduzir o dra-
ma de quem vive o trauma de esperar
a sua vez de fazer o transplante. No
entanto, acredita que houve progres-
sos, graças à representatividade e
credibilidade do CBO. “A principal
demonstração nos foi dada hoje, com
o crédito que o presidente Lula dá à
classe oftalmológica, para que con-
tribua com o governo em defesa da
saúde da nossa população” “O Projeto
Olhar Brasil é fundamental para firma-
rmos nossa posição”.

Reconhecimento

Como reconhecimento às ações em
Defesa da Saúde Ocular em prol do
povo brasileiro, pontuadas especial-
mente através da atual Política Na-
cional de Saúde Ocular, o presidente
Lula recebeu do CBO as duas con-
decorações máximas da entidade:
Comenda Conselho Brasileiro de
Oftalmologia; e o Diploma de Honra
ao Mérito •

Da esquerda para direita:
Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
Ministro José Gomes Temporão,
Hamilton Moreira,
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
Nilo Holzchuh e
Paulo Augusto de Arruda Mello.
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1. Primeiros atendimentos do projeto no Estado de Alagoas
2. André Born Muniz, da Sociedade Alagoana de Oftalmologia, 

discursa na solenidade de lançamento do projeto no Estado
3. O governador do Estado, Teotônio Vilela Filho (PSDB) veste a camisa do projeto,

observado pelo deputado federal Carlos Alberto Canuto (PMDB/AL)
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O projeto Olhar brasil começou 
no nordeste emergencialmente,
atendendo os alunos do Brasil
alfabetizando. No Estado de Alagoas
85 mil pessoas serão consultadas.

�
Para mais informações 
sobre o Projeto Olhar Brasil,
consultar o site

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
visualizar_texto.cfm?idtxt=27713&janela=1

Projeto Olhar Brasil

O Projeto Olhar Brasil foi instituído
pelo Governo Federal em abril de 2007
com o objetivo de identificar proble-
mas visuais em alunos matriculados
na rede pública de ensino fundamen-
tal (1ª a 8ª série), em educandos do
Programa “Brasil Alfabetizado” do
MEC e na população acima de 60 anos
de idade, prestando assistência oftal-
mológica com o fornecimento de ócu-
los nos casos de detecção de erros de
refração. 
Prevê a concessão de assistência di-
reta a 44 milhões de pessoas, envol-
vendo a aplicação de recursos da or-
dem de  R$ 323 milhões em período de
três anos. É um programa conjunto do
Ministério da Saúde e do Ministério
da Educação, com a supervisão da Ca-
sa Civil da Presidência da República.
Envolve a capacitação de professores
e agentes comunitários de saúde para
triagem de pessoas com possibilidade

de serem portadores de problemas
oculares, a ampliação do número de
consultas oftalmológicas na rede pú-
blica de saúde e o fornecimento gra-
tuito de óculos a partir da necessidade
identificada no projeto e garantia de
referência a serviços especializados
dos casos que necessitarem de inter-
venções em outras patologias oftal-
mológicas. O andamento do projeto,
entretanto, depende de condições
definidas e especificadas mediante a-
desão dos Estados e Municípios, res-
ponsáveis pela elaboração de projeto
correspondente, com estabelecimento
de metas e indicadores.
A execução do projeto começou pelo
atendimento dos alfabetizandos do
Programa Brasil Alfabetizado dos
Estados das regiões Norte e Nordeste
e do Estado do Mato Grosso (inte-
grante da Amazônia Legal). A pactu-
ação prioritária entre os ministérios da

Saúde e da Educação com as secre-
tarias de Estado da Saúde e Educação
destas regiões levaram em conta que
tais cursos duram de 6 a 8 meses.
De acordo com dados fornecidos pela
assessoria do programa, aproximada-
mente 1,27 milhões de alunos ma-
triculados no Programa Brasil Alfa-
betizado serão beneficiados. O crono-
grama de inicio e término para o aten-
dimento foi determinado pelas Secre-
tarias de Estado da Saúde e Educação
das regiões, tendo como base o inicio
e término das aulas do Programa Bra-
sil Alfabetizado •
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