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CBO trabalhando em Brasília,
pela saúde ocular
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Arruda Mello destacou que a reunião
foi extremamente produtiva e que Jo-
sé Gomes Temporão e os representan-
tes do Ministério da Saúde participan-
tes comprometeram-se a tomar todas
as medidas necessárias para contem-
plar as solicitações dos oftalmologis-
tas. 
Na ocasião, os presidentes da SBCR e
da SBCII convidaram o ministro Tem-
porão a comparecer à solenidade de
abertura do congresso internacional
das duas entidades que ocorrerá em
Natal (RN) de 19 a 22 de maio.

“ Estabelecer novas formas de parceria para
melhorar o atendimento oftalmológico 
à população, aumentar o número de cirurgias 
de catarata realizadas através do Sistema Único
de Saúde (SUS) e dinamizar o programa Olhar
Brasil foram alguns dos pontos discutidos... ”

CBO reúne-se com
Ministro da Saúde

stabelecer novas formas de
parceria para melhorar o aten-
dimento oftalmológico à po-

pulação, aumentar o número de ci-
rurgias de catarata realizadas através
do Sistema Único de Saúde (SUS) e
dinamizar o programa Olhar Brasil fo-
ram alguns dos pontos discutidos na
reunião que representantes da Oftal-
mologia brasileira mantiveram com o
ministro da Saúde, José Gomes Tem-
porão, em 10 de fevereiro.
A reunião contou com a participação
do presidente do CBO, Paulo Augusto
de Arruda Mello, do vice-presidente,
Marco Antônio Rey de Faria (também
presidente da Sociedade Brasileira de
Catarata e Implantes Intraoculares -
SBCII), do secretário geral, Nilo Holz-
chuh, do tesoureiro, Mauro Nishi, da
1ª secretária, Fabíola Mansur de Car-
valho, dos integrantes do CDG Marcos
Ávila, Elisabeto Ribeiro Gonçalves e
Hamilton Moreira e do presidente da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Re-
frativa (SBCR), José Ricardo Carvalho
Lima Rehder. Representando o Minis-
tério, além de José Gomes Temporão,
também participaram da reunião o
Chefe do Gabinete do Ministro, Paulo
Henrique Melo e o secretário da Se-
cretaria de Atenção à Saúde, Alberto
Beltrame.
“Além das reivindicações históricas
da Oftalmologia brasileira com rela-
ção ao aumento do número de cirur-
gias de catarata e da aceleração do
Programa Olhar Brasil, também fomos
levar ao ministro nossa posição de
que os médicos oftalmologistas pre-
cisam ser ouvidos pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
na emissão de laudos e normas re-
lacionados com produtos que envol-
vam a saúde ocular”, declarou o pre-
sidente do CBO.
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1. O encontro com o Ministro
2. Marcos Ávila e Alberto Beltrame
3. Oftalmologistas que participaram da 

reunião
4. O Ministro e os médicos 

oftalmologistas
5. Marco Rey convida o Ministro para o 

congresso de maio
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