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E
m relação ao estudo de 2001, o no-
vo censo leva em consideração três 
fatores: o cadastro do CBO (tam-
bém utilizado no censo de 2001); a 

parceria com  empresas do segmento oftal-
mológico (Allergan, Essillor e Optvision), que 
abriram seus respectivos cadastros comer-
ciais para permitir o cruzamento de dados, e a 
identificação do profissional de oftalmologia 
em seus locais de trabalho e não apenas em 
sua residência, como ocorreu em 2001

Segundo dados do Censo Demográfico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o Brasil conta hoje 
com 190,7 milhões de habitantes (IBGE; Cen-
so Demográfico: 29/11/2010).  Dentre eles, 
existem 15.719 oftalmologistas, sendo 10.021 
(56%) na região sudeste, 2.629 (15%) na 
região Sul, 1.409 (8%) na região Centro-Oeste, 
3.130 (18%) na região Nordeste e 551(3%) 

Depois de dez anos, CBO edita novo Censo Oftalmológico. No novo estudo, realizado pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e finalizado em 2010, nova sistemática foi utiliza-
da visando mostrar a real dimensão do crescimento do número de médicos oftalmologistas e 
a relação entre profissionais e a população. 

Censo Oftalmológico

na região Norte. Com base nesses dados, é 
possível identificar que há um oftalmologista 
para cada 12.134 habitantes, número bastante 
significativo se compararmos com censo de 
2001 que evidenciou um oftalmologista para 
cada 17.620 pessoas. Como diferencial do no-
vo Censo editado pelo CBO, foi identificado 
o número de oftalmologistas que atuam em 
mais de um município (11% do total). Com es-
sa informação, são considerados para efeito 
de avaliação da distribuição de contingente, 
17.740 médicos atuando na especialidade, o 
que altera a relação oftalmologista/habitan-
tes para 1/10.749. Os oftalmologistas estão 
distribuídos em 1.040 dos 5.565 municípios do 
País, o que abrange 70% da população total 
do Brasil (133,2 milhões). 

O conteúdo completo do Censo 2010 será 
disponibilizado pelo CBO em breve. A Situa-
ção das cinco regiões brasileiras é a seguinte:
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Região Norte
A região norte aumentou sua população 

em relação ao ano de 2001, chegando aos 
15.865.678 milhões de habitantes (IBGE). 
Também elevou o número de municípios que 
contam com oftalmologistas, de 28 para 39 
(1 oftalmologista para cada 14.544 habitan-
tes, levando em consideração apenas estes 
municípios). O número de oftalmologistas 
disponíveis subiu de 250 para 551. Com todos 
os dados disponíveis, o censo 2010 mostra 
que a relação oftalmologista/habitante so-
freu queda chegando a 1/28.794 no total, 
bem diferente dos 1/51.680 identificados em 
2001. Os números mostram evolução em mão 
de obra especializada para a região e quanti-
dade de municípios atendidos por oftalmolo-
gistas, porém, mesmo com o aumento dos 
profissionais de oftalmologia, ainda existe 
grande caminho a evoluir visando diminuir o 
déficit existente entre profissionais e popula-
ção. Grande parte dos oftalmologistas está 
localizada nas capitais.

Região Nordeste
Os números do IBGE determinam a quan-

tidade populacional para a região nordeste 
em 53.078.137 milhões de habitantes. Os nor-
destinos elevaram o numero de municípios 
com o trabalho de pelo menos um oftalmolo-
gista, de 115 para 186 (1 oftalmologista para 
cada 8.637 habitantes destes municípios). O 
número de oftalmologistas disponíveis subiu 
de 1.685 para 3.130. Com base nos dados 
obtidos pelo Censo 2011 a situação oftal-
mologista/habitante caiu para 1/16.718 no 
total, o número obtido no Censo 2001 revelou 
1/28.296. Os números mostram quantitativo 
crescimento em mão de obra especializada 
e expansão no número de municípios atendi-
dos. Mesmo com a certeza de expansão dos 
profissionais/municípios, a região continua 
carente de atendimento, tendo o estado do 
Piauí a menor cobertura encontrada com 5%. 
Em contra partida, o Ceará foi o estado que 
mais cresceu em sua cobertura, tendo um au-
mento de 9% para 21% em seus municípios.

Região Centro-Oeste
Segundo o IBGE a população total da 

Região Centro-Oeste está em 14.050.340 
milhões de habitantes. Houve grande au-
mento no número de municípios atendidos 
por oftalmologistas, de 47 para 72 (1 oftal-

Com base nesses 
dados, é possível 
identificar que há 
um oftalmologista 
para cada 12.134 
habitantes, 
número bastante 
significativo se 
compararmos com 
censo de 2001

mologista para cada 6.995 habitantes destes 
municípios). O número de oftalmologistas na 
região cresceu de 613 para 1.409. Com base 
nos dados obtidos pelo Censo 2010, a situação 
oftalmologista/habitante caiu para 1/9.972 
no total, em relação aos dados de 2001 que 
mostrou 1/18.942.  O Distrito Federal conta 
com 599 oftalmologistas para uma popula-
ção de 2.562.963 habitantes.  Apresenta uma 
densidade de um profissional para 1 médico 
oftalmologista para cada 4.279 habitantes. 
Em dez anos (2000/2010), o número de oftal-
mologistas que atuam em Brasília cresceu 
quase 180%, tornando o Distrito Federal a 
unidade federativa com maior densidade de 
oftalmologistas no País.

Região Sudeste
Com uma população de 80.353.724 mil-

hões de habitantes (IBGE), a região sudeste 
é a que apresenta os maiores números. A 
quantidade de municípios atendidos por 
oftalmologistas chegou aos 474 (1 oftalmolo-
gista para cada 6.800 habitantes destes mu-
nicípios) contra 326 em 2001. Já em relação 
ao número de oftalmologistas presentes, a 
região praticamente dobrou o seu ordenado, 
saindo de 5.789 para 10.021, evidenciando 
queda em relação a 2001, deixando a situa-
ção oftalmologista/habitante em 1/8.019 no 
total. Com base nesses dados, o Estado do 
Rio de Janeiro manteve a ponta em relação 
à quantidade de municípios com a participa-
ção de oftalmologistas (58%), deixando São 
Paulo (38%) e Espírito Santo (36%) em ter-
ceiro. Mesmo com um número alto, o estado 
do Rio de Janeiro foi o que mais cresceu 
nessa relação (17%). 

Região Sul
Segundo o IBGE, a população total da 

região Sul está em 27.384.815 milhões de 
habitantes. A quantidade de municípios at-
endida por oftalmologistas passou de 161 
para 255 (1 oftalmologista para cada 7.685 
habitantes destes municípios). O número de 
oftalmologistas na região dobrou de 1.285 
para 2.629 evidenciando a situação oftal-
mologista/habitante em 1/10.416 no total. 
Um dado interessante foi o crescimento do 
Estado de Santa Catarina, que em 2001 não 
aparecia entre os cinco estados mais cotados 
em relação oftalmologista/municípios, e, hoje 
se encontra em quinto lugar (23%). 



Notícias do CBO 49

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2011

O 
portal do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia está de cara nova. 
Seu novo layout, mais moderno de 
acordo com a atualidade da inter-

net, tem como base a nova identidade visual 
do CBO. Sua navegabilidade foi totalmente 
modificada, visando valorizar e facilitar a bus-
ca pela informação, separando o conteúdo 
exclusivo para os associados da entidade 
e oferecendo, para o público geral, canal 
próprio para elucidar dúvidas frequentes. O 
endereço eletrônico permanece o mesmo: 
www.cbo.com.br.

As principais mudanças no layout podem 
ser identificadas logo na página de abertura, 
com a divisão entre a “Classe Médica” e “Pú-
blico Geral”. Segundo Fabrício Lacerda, um 
dos idealizadores do projeto, a divisão foi pen-
sada para que ambos os usuários encontrem 
de maneira mais simples, a informação dese-

Novo site do CBO facilita navegação 
dos usuários e amplia seu conteúdo

jada. “Como o site possui muita informação 
de qualidade destinada ao público médico, o 
usuário leigo tinha dificuldades em encontrar 
informações não relacionadas aos médicos. 
Pensando nisso, dividimos o site em dois 
setores, para prestar o melhor serviço aos 
associados e, ao mesmo tempo,  melhor aten-
dimento à população”, disse. 

Na seção “Público Geral”, o usuário en-
contra informações sobre doenças e cuida-
dos com os olhos, inclusive com ilustrações, 
e perguntas frequentes.

Na aba “Classe Médica”, no link “ser-
viços”, o médico poderá divulgar e consul-
tar uma lista de aparelhos roubados que 
é alimentada pelos próprios associados. 
A seção ‘Perguntas frequentes’ e ‘contato 
direto com os departamentos’, para o link 
“fale conosco”, são outras novidades’’, diz 
Fabrício Lacerda. 

O site ainda conta com outras 
novidades que facilitará a 
pesquisa e navegação dos usuários 
associados:

• O cadastro, que já era on line, a partir de agora será 
integrado ao cadastro da secretaria, aumentando a 
segurança e garantido as alterações e atualizações 
realizadas por cada associado;

• Classificados: Nesta seção, os associados do CBO podem 
publicar, gratuitamente, anúncios de interesse da 
comunidade oftalmológica, como oportunidades 
profissionais, venda e compra de aparelhos etc. Os 
interessados em anunciar devem enviar e-mails para 
imprensa@cbo.com.br para que as informações sejam 
confirmadas. 

As críticas, dúvidas e sugestões para o novo  portal do CBO 
devem ser enviadas através do  email imprensa@cbo.com.br

www.cbo.com.br

A diretoria do CBO 
anunciou as empresas que 
tornaram-se parceiras do 
CBO em 2011:

• Adapt Produtos  
Oftalmológicos Ltda.

• Alcon Laboratórios do Brasil 
Ltda.

• Allergan Produtos Farmacêu-
ticos Ltda.

• Essilor Brasil

• Johnson & Johnson do 
Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos para a Saúde Ltda.

• Opto Eletrônica S.A
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O 
velório do corpo do ex-presidente 
da República José Alencar, reali-
zado no Salão Nobre do Palácio 
do Planalto em 30 de março, foi 

aberto ao público. As filas começaram por 
volta das 09 hs, onde mais de 300 pessoas 
do lado de fora aguardavam. O Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia enviou uma co-
roa de flores, como última homenagem. A 
ligação de Alencar com a Oftalmologia foi 
bastante forte antes e durante de sua pas-
sagem pelo poder. Amigo de várias lideran-
ças da especialidade em Minas Gerais, na 
condição de vice-presidente fez questão de 
prestigiar eventos realizados por entidades 
oftalmológicas, quando manifestava seu 
apoio às reivindicações da especialidade. 
Exemplo foi sua participação na solenidade 
de abertura do XXXIV Congresso Brasilei-
ro de Oftalmologia, realizado em 2007 na 
Capital Federal.

Alencar nasceu em 17 de outubro de 
1931, num povoado perto de Muriaé, interior 
de Minas Gerais. Foi casado com Mariza 
Campos Gomes da Silva, com quem teve 
três filhos. Construiu um grande império em-
presarial que tem como centro a Companhia 
de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), hoje 
um dos maiores grupos têxteis do País, que 
atualmente dispõe de onze unidades indus-
triais em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Santa Catarina e Argentina.

(*) colaboração de Milton Atanazio é 
Jornalista, assessor de imprensa e colabo-
rador do CBO em Brasília. 

CBO presta última  
homenagem a José Alencar

Amigo de várias 
lideranças da 
especialidade em Minas 
Gerais, na condição 
de vice-presidente fez 
questão de prestigiar 
eventos realizados por 
entidades oftalmológicas

José Alencar sendo homenageado 
durante o XXXIV Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, 
realizado em Brasília em 2007

A última homenagem do CBO


