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CBO prepara novo Censo Oftalmológico

Censo

Dez anos depois de editar a primeira
edição, o Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia vai divulgara no próximo ano
o Censo da Oftalmologia Brasileira,
com dados precisos sobre a rede de
atendimento existente no País. Será a
atualização e o aprimoramento do
trabalho desenvolvido em 2001 com o

“Censo Oftalmológico” editado naquele
ano.
O Censo de 2011, cujo trabalho de
coleta de dados já foi iniciado, prevê a
utilização de modelos estatísticos
mais sofisticados e precisos daqueles
utilizados há dez anos, que permitam
a detecção de especialistas que
atuem em mais de um município, o
levantamento dos serviços de atendi-
mento privados, a elaboração de um
amplo panorama da disponibilidade
de exames complementares e da
capacidade instalada para a realiza-
ção de cirurgias oftalmológicas nas
várias regiões brasileiras.
A já iniciada etapa de coleta de infor-
mações compreende minuciosas pes-
quisas junto às secretarias e ao
Ministério da Saúde, junto à Agência

Nacional de Saúde Suplementar  e
aos diferentes cadastros de médicos
oftalmologistas existentes, dos quais
o do CBO é o mais completo. Depois
desta etapa haverá a análise e a depu-
ração dos dados obtidos e a compa-
ração com os obtidos com o Censo do
IBGE que, por sua vez, começam a ser
divulgados no início do próximo ano.
“Sempre houve uma demanda muito
grande para que o CBO atualizasse o
Censo Oftalmológico de 2001. Agora,
encaramos o desafio e decidimos
aprimorar o levantamento e o trata-
mento dos dados para fazer uma
completa radiografia da assistência
oftalmológica e do trabalho dos
médicos oftalmologistas no Brasil”,
afirmou o presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
disponibiliza em seu site a CBOTV, link
com vários programas sobre saúde
ocular que o médico oftalmologista
deve utilizar em sua comunicação com
os pacientes.

Atualmente na CBOTV estão à 
disposição os seguintes programas:

• Cirurgiões operam catarata de índios 
• Inscrições para mutirão de cirurgias

de catarata 

• Lentes de contato e os cuidados
necessários 

• Golpistas enganam com exame de
vista grátis

• III Fórum Nacional de Saúde Ocular 
• Comercial Doação de Córneas 
• Campanha de Doação de Córneas 
• Campanha Olho no olho 
• Poema sobre Doação de Órgãos

(lido por Lima Duarte)
• Dia Nacional de Combate ao

Glaucoma 
• Material institucional sobre o CBO 
• Catarata
• Saúde para os olhos 

(entrev. com o presidente do CBO)
• Oftalmologia 

(aula de Newton Kara-José Júnior)

Incentive seus
pacientes 

a acessarem o link

Acesse a CBOTV
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