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mais de 65% dos casos de cegueiras
são evitáveis ou curáveis e que as ta-
refas mais imediatas para reduzir o
número de deficientes visuais no Bra-
sil são a dinamização da sistemática
para a realização cirurgias de catarata
através do SUS e o incremento da po-
lítica de apoio aos bancos de olhos e
ao aumento do número de cirurgias de
transplantes de córnea.
Em sua intervenção, o presidente do
Conselho Nacional de Saúde, Francis-
co Batista Júnior, defendeu o SUS co-
mo um dos maiores patrimônios do
Povo Brasileiro e afirmou que, além do
problema do financiamento insufici-
ente, o sistema enfrenta o que clas-
sificou de inversão de valores, pois
“deveria ser predominantemente pú-
blico mas, na prática, 95% dos proce-
dimentos especializados do SUS são
contratados na rede privada”, o que,
em sua opinião, representa uma ex-
plosão incontrolável dos gastos que a-
caba inviabilizando o atendimento
pretendido. Entre as propostas que a-
presentou, Batista Júnior defendeu a
criação do serviço civil para os profis-
sionais de saúde, semelhante ao ser-
viço militar obrigatório.
Já o presidente da ONCB, Antônio Jo-
sé do Nascimento Ferreira, criticou a
ausência de médicos oftalmologistas
da maioria dos serviços de atendi-
mento públicos do País, defendeu a
realização de campanhas para permi-
tir que a população tenha acesso aos
medicamentos de uso contínuo e a
construção de centros de reabilitação
voltados para os deficientes visuais.
Nascimento Ferreira propôs ao CBO a
realização de campanhas para que os
médicos oftalmologistas preocupem-

se em encaminhar seus pacientes que
tornam-se cegos para instituições es-
pecializadas que possam ajudá-los a
se adaptarem à nova condição de vi-
da. A proposta foi aceita pelo presi-
dente do CBO, que comprometeu-se a
realizar as gestões necessárias para
concretizar estabelecer uma parceria
com a ONCB neste sentido.
Por fim, a representante do Ministério
da Saúde, Érika Pisaneschi fez um re-
lato sobre as ações efetivadas pelo
órgão e pelo SUS nas áreas da saúde
visual e da assistência à pessoa com
deficiência.
“O Brasil é grande e complexo e diver-
so. Sabemos que o SUS tem falhas,
mas o que muitos não conseguem en-
tender é que temos avançado muito e
uma das áreas mais beneficiadas é
justamente a área da saúde ocular, na
qual, entretanto, ainda existe tanto
por fazer”, declarou.
A Audiência Pública foi encerrada pe-
lo Senador Flávio Arns com o compro-
misso de que em fevereiro ou março a
CAS promoverá novo encontro para
detalhar as propostas apresentadas e
verificar as ações necessárias para
melhorar a legislação relacionada à
saúde ocular e à melhoria do atendi-
mento oftalmológico através do SUS.
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1. Paulo Augusto de Arruda Mello, Antônio 
José do Nascimento Ferreira, Senador Flávio Arns,
Érika Pisaneschi e Francisco Batista Júnior

2. O presidente do CBO em sua intervenção nos 
debates

3. Aspecto da audiência
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“A Saúde Ocular e a Prevenção da Cegueira e dos Males da Visão”.

C riar parcerias para que o mé-
dico oftalmologista possa o-
rientar o paciente que ficou

cego a instituições de auxílio adequa-
das, estudar as mudanças neces-
sárias ao Sistema Único de Saúde
(SUS) para atender plenamente à po-
pulação brasileira em geral e aos
deficientes visuais em particular e
efetivar a construção de centros de
reabilitação visual em todo o País fo-
ram alguns dos pontos abordados na
Audiência Pública da Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) do Senado, rea-
lizada em 16 de dezembro de 2009,
em Brasília (DF), que teve como tema
“A Saúde Ocular e a Prevenção da
Cegueira e dos Males da Visão”.
Convocada e presidida pelo senador
Flávio Arns (PSDB/PR), a audiência fez
parte da V Semana de Acessibilidade
e Valorização da Pessoa com Deficiên-
cia, promovida pela CAS do Senado
em comemoração ao bicentenário do
nascimento de Louis Braille. 
A audiência pública teve como pales-
trantes o presidente do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia (CBO), Paulo
Augusto de Arruda Mello; o presiden-
te da Organização Nacional de Cegos
do Brasil (ONCB), Antônio José do
Nascimento Ferreira; a coordenadora
da Área Técnica da Saúde de Pessoa
com Deficiência do Ministério da Sa-
úde, Érika Pisaneschi; e o presidente
do Conselho Nacional de Saúde, Fran-
cisco Batista Júnior.
Ao abrir os trabalhos, o senador Flávio
Arns citou o ex-presidente dos EUA,
John F. Kennedy que afirmava que po-
dia-se aceitar que as crianças fossem
vítimas do destino, mas não que fos-
sem vítimas da negligência ou da indi-
ferença.
Ressaltando que o CBO está sempre
pronto para colaborar em todas as
iniciativas que redundem na melhoria
da saúde ocular da população, Paulo
Augusto de Arruda Mello afirmou que
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Transplante de córnea é tema 
de reunião no CFM
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E

Existem hoje cerca de  20 mil pessoas
na fila de espera por uma córnea para
transplante e em setembro do ano
passado, o Ministério da Saúde lan-
çou o desafio de zerar esta fila até o
final de 2010, levando em conta o
exemplo do Estado de São Paulo. 

A próxima reunião da Câmara Técnica
de Oftalmologia do CFM para tratar do
assunto está marcada para o dia 6 de
abril.

“ Os oftalmologistas do Brasil têm todo
interesse em zerar a fila dos transplantes 
de córnea e temos condições para que 
isto ocorra... ”

liminar a fila dos transplan-
tes de córnea nos próximos
meses: este foi o grande ob-

jeto dos debates da reunião da Câ-
mara Técnica de Oftalmologia do Con-
selho Federal de Medicina (CFM), rea-
lizada em 10 de fevereiro na sede do
CFM, em Brasília. A reunião contou
com a participação de representantes
do Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO), do Sistema Nacional de
Transplantes do Ministério da Saúde
(SNT), da Sociedade Brasileira de Len-
tes de Contato, Córnea e Refratome-
tria (SOBLEC) e da Associação Pan-
Americana de Banco de Olhos
(APABO).

De acordo com o presidente do CBO,
Paulo Augusto de Arruda Mello, a
reunião foi importante para que os
vários aspectos relacionados ao
transplante de córnea sejam debati-
dos de forma clara por todos os envol-
vidos.

“Os oftalmologistas do Brasil têm
todo interesse em zerar a fila dos
transplantes de córnea e temos con-
dições para que isto ocorra. Preci-
samos eliminar alguns obstáculos re-
lacionados com a captação e com a
utilização dos tecidos, o que envolve,
necessariamente, negociações com
as autoridades. A reunião da Câmara
Técnica do CFM foi mais um passo na
busca do entendimento”, relatou.

A coordenadora do SNT, Rosana Reis
Nothen, por sua vez identificou dois
principais pontos que podem contri-
buir neste processo: a captação com
as famílias e a viabilização para que a
equipe médica tenha condições de
realizar as cirurgias. 
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2. Debates
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