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Oftalmologia em Notícias
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 Gestão 2013/ 2015

A Palavra do Presidente

A 
Atenção Básica em Saúde é a porta de acesso a outros níveis de aten-
ção, representados no modelo “em construção” do “novo” Serviço Único 
de Saúde (SUS) pelos níveis e serviços de média e alta complexidade e 
internação hospitalar. Com essa “reforma” do SUS busca-se uma ade-

quada integração entre os diversos serviços e níveis do sistema de saúde para a 
maximização de recursos disponíveis.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) vem insistido junto ao Ministé-
rio da Saúde (MS) na necessidade de ampliação da inserção do Médico Oftal-
mologista nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a fim de aumentar a oferta 
na área da Saúde Ocular. Ou seja, que o “novo” SUS, contemple a atuação do 
Médico Oftalmologista dentro das ações de Atenção Básica em Saúde, além 
de sua atuação na Atenção Especializada Ambulatorial, Cirúrgica, Prevenção e 
Reabilitação.  

O CBO tem longo histórico de atuação na Prevenção da Cegueira e na Pro-
moção de Saúde Ocular de qualidade, respondendo sempre às necessidades da 
população, atuando como líder de campanhas como “Olho no Olho”, “Veja Bem 
Brasil”, “Campanha Nacional de Cirurgias de Catarata”, etc., em parceria com 
o MS. O CBO tem, insistentemente, reafirmado sua missão de contribuir para 
a construção de uma nova realidade em que a dor da baixa visão e cegueira, 
sempre que possível, seja evitada: por que permitir que uma pessoa venha a 
desenvolver deficiência visual em função de problemas que possam ser evitados 
ou corrigidos?  

Somos mais de 17 mil Médicos Oftalmologistas distribuídos por todo o ter-
ritório nacional, número suficiente para tratar com dignidade toda a nossa po-
pulação. Temos uma história de responsabilidade social reconhecida interna-
cionalmente. Não há sequer um único Médico Oftalmologista que não tenha 
participado, nos últimos anos, de alguma ação social. 

O CBO, cumprindo sua missão de contribuir permanentemente para a me-
lhoria da Saúde Pública Ocular, especialmente, focando em diminuir este déficit 
social de desassistidos, no último sete de maio, dia do Oftalmologista, protoco-
lou junto ao MS o Documento “Mais Acesso a Saúde Ocular”. O conjunto de suas 
ações objetiva a expansão do SUS na área da Saúde Ocular. 

Para que o acesso à saúde ocular esteja garantido no “novo” SUS e que te-
nha resolubilidade, o CBO insiste que o Médico Oftalmologista deve ser inserido 
dentro do atendimento de Atenção Básica. Diferente de outras especialidades 
médicas, o exercício mesmo básico da Oftalmologia não é exercido por outro 
profissional médico, pela especificidade de sua atuação. Situação semelhante 
acontece com os odontólogos que já estão presentes em várias UBS do País. 
Reiteramos que o CBO sempre foi parceiro e que a Oftalmologia brasileira sem-
pre demonstrou sensibilidade social, certamente, é a especialidade que têm 
maior resposta às provocações e as melhores proposições que o Ministério da 
Saúde têm feito.

Somos mais de 
17 mil Médicos 
Oftalmologistas 
distribuídos por todo 
o território nacional, 
número suficiente 
para tratar com 
dignidade toda a 
nossa população 

A Palavra do Presidente
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documento, elaborado sob 
a responsabilidade do 
CBO, elenca as medidas 
necessárias para levar a 
assistência oftalmológica 

de qualidade a todos os 
cidadãos brasileiros, inde-

pendente de condição social ou local de 
moradia. Elenca também os princípios ne-
cessários para que a assistência oftalmoló-

gica seja integrada às políticas públicas de 
saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS), 
não como um dispendioso apêndice, mas 
como elemento primordial para a melhoria 
da saúde dos brasileiros e como parte da 
nacionalidade que a todos cumpre construir. 
É um documento histórico que precisa ser 
lido e debatido por todos os que tem algu-
ma parcela de responsabilidade na saúde 
ocular da população brasileira e também 

Em 07 de maio, Dia Nacional da Saúde Ocular e da Prevenção da Cegueira e Dia 
do Médico Oftalmologista, o presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, juntamente com 
o tesoureiro, Mauro Nishi, entregaram oficialmente ao Ministério da Saúde projeto 
intitulado “Mais Acesso à Saúde Ocular”.

O presidente do CBO, Milton Ruiz Alves e o tesoureiro da entidade, Mauro Nishi, entregando o documento no ministério
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é mais um capítulo no diálogo entre a Of-
talmologia brasileira e as autoridades que, 
embora nunca tenha sido rompido, atraves-
sa por período tumultuado.

O projeto tem três objetivos básicos: 
ampliar a inserção dos médicos oftalmo-
logistas nas unidades de atendimento do 
SUS; diminuir a carência de médicos oftal-
mologistas nas regiões onde existe e for-
talecer a política de educação permanente 
com a integração do ensino com a ativida-
de profissional cotidiana dos especialistas.

Para atingir estes objetivos, o projeto 
enumera quinze conjuntos de ações que 
demandam a iniciativa governamental e o 
aprofundamento do diálogo e da atuação 
conjunta entre as duas partes. 

Confiante na boa vontade de todos os 
envolvidos, o CBO divulga o projeto “Mais 
Acesso à Saúde Ocular” para que seja dis-
cutido, aprimorado e, principalmente, colo-
cado em prática em benefício de todos os 
que vivem e trabalham neste País.

Também em 07 de maio, o CBO de-
sencadeou uma ampla campanha publi-
citária e de comunicação institucional em 
defesa das prerrogativas profissionais dos 
médicos oftalmologistas, sempre encara-
da como parte da luta maior em defesa da 
saúde ocular da população.

Para a diretoria do CBO, essas duas 
iniciativas têm dimensão histórica que justi-
ficam uma edição do JORNAL OFTALMO-
LÓGICO JOTA ZERO quase que totalmente 
dedicado a elas para a avaliação e julga-
mento de nosso mais importante parceiro: 
você, médico oftalmologista do Brasil. 

Leia o documento nas páginas seguin-
tes
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O 
Censo Oftalmológico 2011 
realizado pelo CBO, trouxe uma 
análise detalhada e aprofundada 
da distribuição de Médicos Oftal-
mologistas pelo território nacio-

nal. Para uma população de 190,7 milhões 
de habitantes (IBGE, resultado preliminar do 
Censo 2010, divulgado em 29/11/2010, 
época da produção do Censo CBO 2011), 
existiam 15.719 Médicos oftalmologistas, 
uma relação aritmética de um profissional 
para cada 12.134 habitantes. O Censo Of-
talmológico CBO 2011 apurou também o 
número de Médicos Oftalmologistas que atu-
am em mais de um município (14% do total). 
Com esta informação, pode-se considerar, 

MAIS ACESSO À 
SAÚDE OCULAR

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), órgão representativo da Oftalmologia 
brasileira, entidade científica sem fins lucrativos, parceira do Ministério da Saúde em 
todos os projetos de Saúde Ocular, Departamento da Associação Médica Brasileira-AMB, 
filiado à Associação Pan-Americana de Oftalmologia e ao International Council  
of Ophthalmology, vem por meio desta, apresentar ao Ministério da Saúde,  
proposta para a expansão do atendimento oftalmológico, a saber:

PROPOSTA DO CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA PARA 
A EXPANSÃO DO ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO ATRAVÉS DO SUS
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para efeito da avaliação da distribuição do 
contingente, a existência prática de 17.956 
médicos exercendo a especialidade, o que 
modifica a relação oftalmologista/habitantes 
para 1/10.622.

Levantamento realizado pelo Conselho 
Federal de Medicina em 2010 mostrou que 
existe grande disparidade na distribuição 
de médicos pelo Brasil, como acontece não  
só com os médicos, mas com quase todas  
as categorias profissionais especializadas, 
que se concentram nas regiões sul e sudes- 
te do País, no litoral e nas capitais dos Es-
tados.

Desta forma, apesar do número total su-
ficiente de acordo com as normas da OMS 
(melhor que 1/17.000), uma distribuição 
desigual foi também observada pelo Censo 
Oftalmológico CBO 2011. 

Os Médicos Oftalmologistas estão dis-
tribuídos em 1.211 municípios, o que repre-
senta 21,8% dos 5.565 municípios do País. 
Embora o número de municípios que contem 
com a presença de Médicos Oftalmologis- 
tas represente uma fração pequena do nú-
mero total, estes municípios somam 138,1 
milhões de habitantes, 72,4% da popula-
ção total do país. Os outros 52,6 milhões de  
habitantes estão distribuídos em 4.354 mu-
nicípios.

Doze Estados apresentaram relação of-
talmologista/habitante maior que 1/17.000: 
todos os estados da Região Norte (7 Esta-
dos) mais Sergipe, Piauí, Alagoas e Mara-

nhão na Região Nordeste; Mato Grosso na 
Região Centro-Oeste.

O Censo Oftalmológico CBO 2011 ain-
da apontou município a município, em cada 
Estado, que não oferecem acesso ao atendi-
mento oftalmológico.

A colaboração direta do CBO, junto ao 
Ministério da Saúde, disponibilizando todos 
estas informações e banco de dados, fez com 
que o número de serviços oftalmológicos par-
ticipantes no “Programa Olhar Brasil” quadru-
plicasse em 2013.

A colaboração do CBO contribuiu com o 
“Programa Olhar Brasil” em localidades que 
têm Médicos Oftalmologistas atuantes. Ainda, 
significante parcela da população brasileira 
(27,6%) não têm oferta de oftalmologistas.

O CBO, cumprindo sua missão de con-
tribuir permanentemente para a melhoria da 
saúde pública ocular, especialmente focando 
em diminuir este déficit social de desassisti-
dos, traz algumas sugestões de projetos que 
visam a interiorização do Médico Oftalmolo-
gista e melhorar o acesso público à Saúde 
Ocular de qualidade. 

Cada um destes projetos pode ser desen-
volvido independente, trazendo progressos 
para a expansão do SUS na área da Saúde 
Ocular. Mas cada um destes projetos tem 
efeito catalizador sobre todos os outros, de-
vendo ser considerados na sua totalidade a 
fim de que o sucesso real seja alcançado.
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n	Estimular a instalação de Centros Of-
talmológicos em áreas prioritárias para o SUS, 
por convênios com a União, Estados ou Mu-
nicípios, através do regime de concessão e 
permissão de prestação de serviços públicos;
n	Estruturar um Programa de Oftalmo-

logia Comunitária que atuaria na Atenção 
Básica em Oftalmologia, sendo a peça fulcral 
na construção de uma Rede de Atenção em 
Oftalmologia, interligando a Atenção Básica 
à Saúde, como o PSF ou médicos de outras 
especialidades e os níveis mais complexos de 
atendimento oftalmológico; 
n	Criar Plano de Carreira Federal para 

o Médico Oftalmologista Comunitário que se 
instalar em localidades prioritárias para o SUS;
n	Produção colaborativa, entre o CBO e 

o Ministério da Saúde para a elaboração de 
um novo Censo Oftalmológico;
n	Instalação e manutenção de consul-

tórios móveis para a ampliação territorial da 
Atenção Básica em Oftalmologia;
n	Criação de tabela diferenciada de re-

muneração em localidades prioritárias para o 
SUS;
n	Estabelecimento de mecanismos de 

renúncia fiscal ou outros benefícios finan-
ceiros para a aquisição de equipamentos aos 
Médicos Oftalmologistas que se fixarem em 
localidades prioritárias para o SUS;
n	Criação de Residências Médicas ou 

Cursos de Especialização em Oftalmologia 
em localidades com baixa oferta de Médicos 
Oftalmologistas;
n	Capacitação das equipes do Progra-

ma Saúde da Família para implementação de 
ações na Atenção Básica em Oftalmologia;
n	Apoio didático e pedagógico, por en-

sino à distância pelo CBO, a profissionais da 
saúde que atuem em áreas de baixa oferta de 
Médicos Oftalmologistas;
n	Apoio técnico e consultoria em Oftal-

mologia, por telemedicina pelo CBO, a pro-
fissionais da saúde que atuem em áreas de 
baixa oferta de Médicos Oftalmologistas;
n	Criação, no âmbito do SUS, de remu-

neração para os profissionais que atuem em 
Educação à Distância e Telemedicina.

 
Sinopse de cada ação  

proposta dentro de cada  
objetivo do Projeto  

“Mais Oftalmologistas”.

n Ampliação da inserção do Médico Of-
talmologista nas unidades de atendimento do 
SUS, a fim de aumentar a oferta na área da 
Saúde Ocular.

 
Objetivos do Projeto 

“Mais Acesso a Saúde Ocular”
 
n	Ampliação da inserção do Médico Of-

talmologista nas unidades de atendimento do 
SUS, afim de aumentar a oferta na área da 
Saúde Ocular. 
n	Diminuição da carência de Médicos 

Oftalmologistas nas regiões prioritárias para o 
SUS, a fim de reduzir as desigualdades regio-
nais na área da Saúde Ocular; 
n	Fortalecimento da política de educa-

ção permanente com a integração ensino-
serviço, por meio da atuação do CBO e seus 
serviços credenciados de especialização em 
Oftalmologia na supervisão acadêmica das 
atividades desempenhadas pelos Médicos 
Oftalmologistas. 

 
 Ações do Projeto 

“Mais Acesso a Saúde Ocular”

n	Criar uma nova Política Nacional de 
Atenção à Saúde Ocular que considere a 
atuação do Oftalmologista dentro das ações 
de Atenção Básica, além de sua atuação na 
Atenção Especializada Ambulatorial, Cirúrgi-
ca, Prevenção e Reabilitação.
n	Criar o “Vale Consulta Oftalmológica” 

ou “Cheque-Oftalmologista” que poderia ser 
aceito por clínica credenciadas por todo o 
Brasil, disponibilizando de maneira ágil e des-
burocratizada acesso a rede plena de saúde 
ocular existente em território nacional.

 n	Implementar o Transporte Sanitário 
que facilitaria a locomoção do cidadão carente 
de atendimento oftalmológico em sua região 
para outra próxima assistida pela rede plena 
de saúde ocular. 

Os Médicos 
Oftalmologistas  
estão distribuídos em 
1.211 municípios,  
o que representa 
21,8% dos 5.565 
municípios do País

Continua na página 10
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uestionado sobre qual a 
especialidade médica mais 
se destacou em ações so-
ciais nas últimas décadas 
no Brasil, respondo, sem 

medo de errar: a Oftalmologia.
Trabalhando em sintonia fina com o 

Ministério da Saúde, independentemente 
do partido político ou do titular que esti-
vesse à sua frente nas diferentes conjun-
turas, o CBO e a Oftalmologia brasileira 
desenvolveram planos e ações para levar 
a Saúde Ocular de qualidade a todos os 
pontos e cidadãos do País.

O CBO coordenou nos últimos 15 
anos os Fóruns Nacionais de Saúde Ocu-
lar em Brasília e, junto com as lideranças 
nacionais, ajudou na construção da Políti-
ca Nacional de Saúde Ocular. Esta parce-
ria tem marcado profundamente as políti-
cas de Saúde Ocular e de combate à cegueira, apresentando 
resultados que não podem ser ocultados.

Os Projetos de Catarata e as Campanhas Nacionais de 
Prevenção da Cegueira viabilizaram a realização de cirurgias 
de catarata, pelo SUS, antes em número inexpressivo. Estas 
ações passaram a ser objeto de políticas cada vez mais sofis-
ticadas (sempre elaboradas com a colaboração do CBO) e 
atingem marcas impressionantes. 

A fila dos transplantes de córnea vem sendo zerada em vá-
rios Estados da Federação. A cegueira provocada pelas doen-
ças da retina, como a retinopatia diabética e a doença macular 
relacionada à idade tem sido expressivamente reduzidas. 

Foi implementado o combate à cegueira pelo glaucoma, 
através da distribuição de colírios e, depois do necessário 
período para sanar as incongruências inevitáveis em proje-
tos desta envergadura, volta com resultados cada vez mais 
positivos.

A refração e a distribuição de óculos, atividades sempre 
problemáticas em um País continental como o Brasil (onde 
as esferas nacional, estadual e municipal se sobrepõem nem 
sempre de forma racional) também têm sido abordados com 
sucesso através do Programa Olhar Brasil, cuja ação também 
deve ser creditada, em grande medida, à parceria entre a Of-
talmologia Brasileira e o Ministério da Saúde.

Impõe-se, agora, o maior desafio relacionado à Saú-
de Ocular, que é criar mecanismos para que toda a população 
usufrua dos avanços da ciência e da prática oftalmológicas, 
independente da condição social ou local de moradia.

Questionados, uma vez mais, agora sobre a prontidão dos 
oftalmologistas, a resposta é também afirmativa: claro que 
que sim, basta olhar os números. Nos últimos 20 anos as li-

deranças perceberam a necessidade social 
e os números foram duplicados. Este é, 
talvez, o único movimento desta natureza 
no mundo. Somos, hoje, mais de 18.000 
médicos, formados com o sacrifício de mi-
lhares de famílias e da própria sociedade, 
prontos para o engajamento em políticas 
públicas estruturadas.

Embora alguns setores do governo de-
fendam uma percepção equivocada de que 
para atingir tal objetivo, que é de todos, 
seja necessário rebaixar o nível dos pro-
fissionais, à semelhança do inconcebível 
jargão: medicina pobre para os pobres, esta 
ideia sempre repugnou o CBO e a maioria 
dos oftalmologistas brasileiros.

Evidentemente, é necessário discutir 
mudanças de enfoque na educação dos 
médicos oftalmologistas, dotando-os de 
melhores condições para atuarem na me-

dicina comunitária.
A Medicina Comunitária em Oftalmologia privilegia me-

canismos de busca ativa, na triagem do indivíduo doente, na 
prevenção da cegueira e na universalização do conhecimento, 
todas centradas na multiplicação do trabalho médico de exa-
minar, prescrever lentes, medicamentos e outros tratamentos.

Neste novo momento em que o Governo se empenha em 
privilegiar a Medicina Comunitária, a Oftalmologia brasi-
leira e o CBO fazem questão de, com o respeitável histórico 
de décadas de atuação comunitária, estar visceralmente liga-
dos na construção e execução deste projeto, que é hoje nossa 
causa maior.  O Médico Oftalmologista, com sua formação 
de primeiríssima qualidade em todos os sentidos, inclusive 
na preocupação social, é o profissional indicado para se res-
ponsabilizar pela atenção primária à saúde ocular e visual. 
Qualquer outra solução será economicamente perdulária, so-
cialmente injusta e cientificamente incorreta.

Para demonstrar mais uma vez sua disposição em partici-
par da solução dos problemas do Povo Brasileiro, o CBO en-
tregou, oficialmente, ao Ministério da Saúde o projeto “Mais 
Acesso à Saúde Ocular”.

Acreditamos que o diálogo seja o caminho mais curto 
para o encontro das soluções e convidamos todos os colegas 
do Brasil a participarem deste grande diálogo social em prol 
do Saúde Ocular da população brasileira, conhecendo e apri-
morando o projeto que o CBO elaborou.

 

Marcos Ávila
Presidente do CBO – gestão 1999/2001
Professor Titular de Oftalmologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás

 

Oftalmologia comunitária, 
nossa causa maior

q
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 Criar uma nova Política Nacional de Aten-
ção à Saúde Ocular que considere a atuação 
do Oftalmologista dentro das ações de Aten-
ção Básica, além de sua atuação na Atenção 
Especializada Ambulatorial, Cirúrgica, Preven-
ção e Reabilitação.

O princípio da hierarquização do SUS pro-
cura garantir ao cidadão o acesso aos ser-
viços do sistema público de saúde, desde o 
mais simples até o mais complexo. Mas para 
que este sistema funcione, o acesso à aten-
ção básica deve ser a mais ampla, se com-
parada aos outros níveis mais complexos de 
atenção e deve ter resolutividade. As Políticas 
desenvolvidas na área da saúde geralmente 
colocam o serviço oftalmológico em níveis se-
cundário e terciário de complexidade, focados 
na resolução de patologias prevalentes, dei-
xando de lado a promoção da saúde que é a 
vocação da atenção básica. 

Desta forma, o modelo vigente restringe o 
acesso da população à saúde ocular pois esta 
encontra-se distante da porta de entrada no 
sistema que acontece através da atenção bá-
sica, além de uma comunicação precária en-

tre os diversos níveis de atenção. Para que o 
acesso à saúde ocular esteja garantido e que 
tenha resolutividade, o oftalmologista deve 
ser considerado dentro do atendimento de 
atenção básica. Diferente de outras especiali-
dades médicas, o exercício mesmo básico da 
Oftalmologia não é exercido por outro profis-
sional médico, pela especificidade de sua atu-
ação. Situação semelhante acontece com os 
odontólogos que já estão presentes em várias 
UBSs do país, na atenção básica. 

n	Criar uma nova Política Nacional de Atenção à Saúde Ocular que considere a atuação 
do Oftalmologista dentro das ações de Atenção Básica;

n	Criar o "Vale Consulta Oftalmológica” ou “Cheque-Oftalmologista”;

n	Implementar o Transporte Sanitário 

n	Estimular a instalação de Centros Oftalmológicos em áreas prioritárias para o SUS

n	Estruturar um Programa de Oftalmologia Comunitária que atuaria na Atenção Básica 
em Oftalmologia 

n	Criar Plano de Carreira Federal para o Médico Oftalmologista Comunitário 

n	Produção colaborativa, entre o CBO e o Ministério da Saúde para a elaboração de um 
novo Censo Oftalmológico;

n	Instalação e manutenção de consultórios móveis 

n	Criação de tabela diferenciada de remuneração em localidades prioritárias para o SUS

n	Estabelecimento de mecanismos de renúncia fiscal ou outros benefícios financeiros 
para a aquisição de equipamentos 

n	Criação de Residências Médicas ou Cursos de Especialização em Oftalmologia em  
localidades com baixa oferta de Médicos Oftalmologistas;

n	Capacitação das equipes do Programa Saúde da Família para implementação de ações 
na Atenção Básica em Oftalmologia;

n	Apoio didático e pedagógico, por ensino à distância pelo CBO, a profissionais da saúde 

n	Apoio técnico e consultoria em Oftalmologia, por telemedicina pelo CBO,

n	Criação, no âmbito do SUS, de remuneração para os profissionais que atuem em Edu-
cação à Distância e Telemedicina.

Mais Acesso à Saúde OcularMais Acesso à Saúde Ocular
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esse momento, o Mi-
nistério da Saúde (MS) 
está priorizando a cria-
ção de nova logística 
para fornecer assistên-
cia oftalmológica à po-

pulação menos privilegiada, pois há 
grande demanda reprimida. Redefi-
nições de ações que agilizem os pro-
cessos internos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) ligados à saúde ocular, 
serão brevemente implantadas.

A construção de um sistema de 
saúde acessível é a esperança dos 
Brasileiros, dos Médicos Oftalmo-
logistas e do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO).

Em função da histórica parceria 
do CBO com as autoridades consti-
tuídas na área da saúde e de sua pre-
ocupação básica com a saúde pública ocular, o CBO elaborou o documento 
histórico “Mais Acesso à Saúde Ocular”, protocolado no Ministério da Saúde 
em 07 de maio de 2014.

Entre os vários aspectos abordados em seu conteúdo, dou destaque ao 
“Vale Consulta Oftalmológica”. A ideia simples, autoexplicativa e, ao mes-
mo tempo, inovadora, o Vale Consulta Oftalmológica poderá ser aceito 
pelas clínicas credenciadas pelo SUS por todo o Brasil, disponibilizando de 
maneira ágil e desburocratizada o acesso ao médico oftalmologista. 

Seria o primeiro passo rumo ao tão desejado credenciamento universal 
do SUS, pois o sistema atual permanece muito centralizado, remunera mal 
os profissionais e, principalmente, não atende aos interesses da população.

Importante ressaltar que há médicos oftalmologistas em número su-
ficiente no País para atender a população e também muitos consultórios 
ociosos. Além disso, o governo federal não tem contratado médicos oftal-
mologistas.

O credenciamento universal dos oftalmologistas no SUS é nossa ban-
deira antiga e o “Vale Consulta Oftalmológica” irá ajudar a minimizar as 
dificuldades no atendimento médico oftalmológico. 

 
Paulo Augusto de Arruda Mello 
Presidente do CBO – Gestão 2009/2011
Coordenador do Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO

Simples e direto,  
o Vale consulta  
Oftalmológica 

representará grande 
avanço em direção 

ao credenciamento  
universal

N
O Projeto de Lei 6545/13 que tramita na 

Câmara que dispõe sobre a inclusão de servi-
ços básicos de prevenção oftalmológica nas 
atividades escolares do ensino fundamental 
vai totalmente de encontro com Projeto de 
grande sucesso que é o “Olhar Brasil”. Se as 
UBSs e escolas possíveis tiverem Oftalmolo-
gistas para oferecerem palestras de preven-
ção contra a cegueira e higiene do ambiente 
de trabalho, organizarem triagens de avaliação 
de acuidade visual, realizarem refração, aten-
derem pronto-atendimentos para afecções 
oculares corriqueiras, acompanharem pato-
logias crônicas oculares como o Glaucoma e 
prevenção de outras afecções oculares rela-
cionadas com doenças sistêmicas, teríamos 
assegurado uma saúde ocular de qualidade 
para nossa população, que ainda desfruta-
ria de serviços em níveis mais complexos de 
atendimento oftalmológico menos saturados 
e com utilização otimizada. 

Para tal, deve-se incluir o oftalmologista 
na atenção básica de saúde.

Criar o “Vale Consulta Oftalmológica” ou 
“Cheque-Oftalmologista” que poderia ser 
aceito por clínicas credenciadas por todo o 
Brasil, disponibilizando de maneira ágil e des-
burocratizada acesso a rede plena de saúde 
ocular existente em território nacional. A gran-
de dificuldade dos gestores locais é estruturar 
sua Rede de Atenção à Saúde. Esta rede já 
existe, mas não é incorporada ao sistema pú-
blico prejudicando um maior acesso a saúde 
ocular. 

Uma iniciativa revolucionária acon-
tece em Portugal através do “cheque-
-dentista” ampliando a oferta de consultas 
<http://www.portaldasaude.pt/portal/con-
teudos/informacoes+uteis/saude+oral/
cheques+dentista.htm> de maneira descom-
plicada e ágil. Aqui novamente se recorre ao 
exemplo da odontologia que também já está 
presente na Atenção Primária no Brasil. Ini-
ciativa como esta poderia estar vinculada a 
outros mecanismos de proteção social exis-
tentes como a Bolsa Família, assegurando 
àqueles mais necessitados acesso a saúde 
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ocular que teria mais oferta pela utilização 
plena da rede já existente.

Implementar o Transporte Sanitário que 
facilitaria a locomoção do cidadão carente 
de atendimento oftalmológico em sua região 
para outra próxima assistida pela rede plena 
de saúde ocular. 

Muitos municípios não tem o oftalmolo-
gista atuando em sua localidade mas a faci-
litação de deslocamento para outros serviços 
em municípios próximos, principalmente se a 
rede de atenção de saúde ocular estiver ple-
namente ofertada, traria um acesso ao cida-
dão de maneira ágil com pouco investimento. 
O Transporte Sanitário amplia as ações para 
uma região sanitária não mais se restringindo 
a um município, otimizando benefícios.

 
Diminuição da carência  

de Médicos Oftalmologistas  
em localidades prioritárias  

para o SUS.
 

Mais Centros Oftalmológicos em áreas 
prioritárias para o SUS. A nossa Carta Magna 
define que a Saúde é um direito social a todo 
Cidadão, cabendo principalmente ao Estado 
provê-lo. 

O artigo 175 da Constituição Federal 
também prevê sob regime de concessão ou 
permissão, através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. O CBO que representa os 
Médicos Oftalmologistas distribuídos por todo 

o território nacional, pode colaborar na indu-
ção e difusão de informação, para a formação 
de grupos de profissionais que possam par-
ticipar da instalação de Centros de Atenção 
Especializada em Oftalmologia, oferecendo 
procedimentos de alta e média complexidade, 
em localidades prioritárias para o SUS, onde 
não existe oferta de serviços da especialidade 
ou há grande demanda reprimida para atendi-
mento SUS. 

Muitas destas regiões podem incluir os 
4354 municípios brasileiros que não dispõe 
de mínima infraestrutura ou de Médico Oftal-
mologista, necessitando do investimento do 
Estado para equipamento e pagamento de 
custeio, estimulando a migração de profissio-
nais para esta área. 

A contrapartida poderia também incluir o 
efetivo esforço do conveniado em oferecer 
com recurso próprio ou de terceiros, o serviço 
de Atenção Básica em Oftalmologia, estrutu-
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Censo Oftalmológico 2011, 
produzido pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, 
mostrou que os Médicos 
Oftalmologistas estão pre-

sentes em 1.211 municípios, número que 
representa 21,8% dos 5.565 municípios do 
País. 

Embora o número de municípios que 
contem com a presença de Médicos Of-
talmologistas represente fração minoritá-
ria do número total, estes municípios so-
mam 138,1 milhões de habitantes, ou seja 
72,4% da população total do País. Os ou-
tros 52,6 milhões de habitantes estão dis-
tribuídos em 4.354 municípios. O Censo 
Oftalmológico CBO 2011 ainda apontou, 
município a município, em cada Estado, 
aqueles que não oferecem acesso ao aten-
dimento oftalmológico.

A fim de mudar este panorama de desassistência para a 
maioria dos municípios do País, principalmente àqueles me-
nos povoados e com problema de infraestrutura na oferta da 
atenção à saúde, o transporte sanitário de cidadãos de sua re-
gião de domicílio para outra localidade que tenha assistência 
ocular é uma política que deve ser implementada.

A construção do sistema de transporte nas redes de aten-
ção à saúde ocular precisa possuir como eixos norteadores 

a distribuição em territórios regionais.  
O Transporte Sanitário amplia as ações 
para uma região sanitária não mais se res-
tringindo a um município, otimizando be-
nefícios.

Se o “Vale Consulta Oftalmológi-
ca” expande o acesso a saúde ocular nas  
localidades que têm médicos oftalmolo-
gistas, o Transporte Sanitário expandirá 
o acesso mesmo em municípios que não 
contam com a presença destes especialis-
tas.

Os Sistemas de Transporte Sanitários 
já estão estabelecidos e normalmente en-
volvem o transporte de urgência e emer-
gência, o transporte para procedimentos 
eletivos, o transporte das amostras para 
exames e o transporte dos resíduos sólidos 
das unidades sanitárias. Normalmente re-
aliza transferências dos pacientes de uni-

dades de saúde de menor complexidade para outras de maior 
complexidade, assim como o transporte de portadores de 
necessidades especiais em decorrência de situações clínicas 
ou sociais. A sugestão é facilitar a utilização deste sistema na 
expansão do acesso a saúde ocular.

Mauro Nishi
Tesoureiro do CBO

Transporte sanitário: 
alternativa para multiplicar 

o atendimento oftalmológico

O

rando uma Rede de Atenção em Oftalmologia 
para a região de abrangência do convênio.

 
Programa Oftalmologia Comunitária. A 

Atenção Básica em Oftalmologia poderia se 
apoiar em uma estratégia que se complemen-
taria com o modelo do Programa de Saúde da 
Família (PSF). Algumas bases conceituais e 
operacionais do PSF podem ser emprestadas 
a um Programa de Saúde Ocular Comunitária 
como o trabalho em equipe, dirigidas às popu-
lações de territórios delimitados, pelos quais 
assumem responsabilidade.

Os agentes de saúde comunitária e os 
Médicos da Família de áreas contíguas rece-
beriam treinamento na área da Atenção Bási-
ca em Oftalmologia. Esta instrução periódica 
poderia se apoiar em sistemas à distância ou 
presenciais, com a cooperação técnica do 
CBO na construção de Diretrizes e Protocolos. 

A área de atuação do Médico Oftalmo-
logista na Atenção Básica incluiria o exame 
oftalmológico geral com refração o acompa-
nhamento de patologias crônicas como Glau-
coma, e outras ações já mencionadas na pro-
posta nº 1.

 
Plano de Carreira Federal para o Médico 

Oftalmologista Comunitário, em localidades 
prioritárias para o SUS. 

O Programa Oftalmologia Comunitária, 
mencionado acima, pode delinear um Plano 
de Carreira em nível federal beneficiando es-
pecialmente aqueles médicos que se insta-
lassem em localidades prioritária para o SUS. 
Quatro mil e trezentos e cinquenta e quatro 
municípios brasileiros, segundo Censo Oftal-
mológico 2011 do CBO, não possuem ofer-
ta de médicos oftalmologistas, tanto público 
quanto privado. 

O Transporte sanitário 
amplia as ações 
para uma região 
sanitária não mais 
se restringindo a um 
município, otimizando 
benefícios
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Um plano de carreira federal para o mé-
dico oftalmologista que atuasse inicialmente 
nestas localidades prioritárias para o SUS po-
deria ser um grande estímulo à participação. 
Com a falta absoluta de Médico Oftalmologis-
ta nestas áreas, e como o Estado tem a obri-
gação constitucional de prover saúde como 
um direito social, quase se tipifica uma Car-
reira de Estado. 

O Médico Oftalmologista atuando nestas 
áreas carentes poderia ter uma evolução em 
sua carreira, iniciando-a em áreas rurais ou 
periféricas, para posteriormente migrar, ba-
seado em critérios de meritocracia, de acordo 
com a vacância de posições para regiões mais 
favoráveis. 

Desta forma, seria possível ter Médicos 
Oftalmologistas distribuídos por todo território 
nacional. Certamente esta carreira deve ser 
remunerada à altura do sacrifício pessoal que 
estes profissionais oferecem, além de incluir 
premiação por tempo de serviço, por produ-
tividade, por aperfeiçoamento profissional e 
bonificação por trabalharem em localidades 
distantes. 

Ainda, como acontece no Programa “Mais 
Médicos”, os Médicos Oftalmologistas que 
atuarem em regiões prioritárias para o SUS 
poderiam se beneficiar da concessão de ajuda 
de custo destinada a compensação das des-
pesas de instalação, deslocamento do profis-
sional e de seus dependentes legais, além da 
possibilidade de receberem Bolsa-Supervisão 
ou Bolsa-Tutoria, caso passarem a trabalhar 
na supervisão e/ou apoio pedagógico aos 
Residentes que atuassem na Atenção Básica 
em Oftalmologia. Estes benefícios facilitariam 
o engajamento de Médico Oftalmologista em 
regiões prioritárias para o SUS, mas não são 
suficientes se não houver uma perspectiva de 
carreira sustentável. 

 Novo Censo Oftalmológico produzido 
pelo CBO e Ministério da Saúde.

O Censo Oftalmológico CBO 2011 já 
trouxe informações significantes que auxilia-
ram a implantação do Programa Olhar Brasil 
e conhecer a possível extensão da rede de 
Atenção em Oftalmologia.

O conhecimento da possível extensão 
desta rede de Atenção em Oftalmologia é 
fundamental para estabelecer localidades 
prioritárias para o SUS e construir ações que 
possibilitarão dirimir a carência de Médicos 
Oftalmologistas. 

Uma articulação maior com o Ministério da 
Saúde poderia produzir um Censo Oftalmoló-
gico ainda mais útil se critérios administrativos 
utilizados na organização do SUS fossem con-
siderados, além de outros dados de interesse 
do gestor público fossem pesquisados.

 
Consultórios móveis. Pioneiras na cons-

trução de modelos de Unidades Móveis de 
Atendimento em oftalmologia como a Profes-
sora Silvana Schellini, Diretora da Faculdade 
de Medicina da Unesp, e a Dra. Liana Ventu-

A Oftalmologia 
brasileira acompanha 
e participa ativamente 
desta evolução, sendo 
reconhecida entre 
as maiores e mais 
desenvolvidas  
do mundo

Continua na página 18
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visão é o sentido mais uti-
lizado pelos seres humanos, 
pois proporciona a maior 
quantidade de informa-
ções referentes ao ambiente 

no qual estamos inseridos. Com isso, no 
mundo todo, há grande interesse e inves-
timento em pesquisas que fazem com que 
a Oftalmologia se destaque como especia-
lidade da Medicina. O acelerado e signi-
ficativo desenvolvimento científico e tec-
nológico ocorre em todas as subespecia-
lidades da Oftalmologia, como Catarata, 
Retina, Glaucoma e Córnea. Os avanços 
obtidos possibilitam, cada vez mais, trazer 
benefícios para os pacientes. Tal se traduz 
em preservar, restaurar e melhorar a fun-
ção visual.

A Oftalmologia brasileira acompanha 
e participa ativamente desta evolução, 
sendo reconhecida entre as maiores e mais desenvolvidas do 
mundo. Com isso, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o 
órgão mais representativo desta especialidade no País, tem a 
preocupação de estabelecer uma proposta para oferecer mais 
acesso de qualidade aos cuidados com a saúde ocular para o 
povo brasileiro.

Ao mencionarmos a questão de qualidade em atenção à 
saúde ocular, devemos considerar as necessidades, conformi-
dades e exigências dos pacientes, bem como às relações de 
custo/benefício dos exames e tratamentos. Considerando-
se o dever do Estado de prover o direito constitucional de 
todo cidadão brasileiro à saúde, bem como a importância 
da visão na vida de qualquer pessoa, é fundamental a re-
flexão sobre o que seria adequado dentro desta política de 
saúde ocular para a população brasileira. Destaco que po-
demos estabelecer “excelência” nestes serviços com eficiên-
cia, de modo a otimizar a utilização dos recursos emprega-
dos. Entretanto, é fundamental a conscientização do papel  
do Médico Oftalmologista - único profissional com capa-
citação para realizar um exame clínico, estabelecer o diag-
nóstico e elaborar o tratamento adequado para as doenças 
oculares. Por exemplo, um paciente de 50 anos com queixa 
de má visão que pode ter sua função visual restaurada com 
a prescrição de óculos, pode também apresentar glaucoma. 
Esta doença pode, assintomaticamente, levar à cegueira 
irreversível se não identificada e tratada adequadamente.  

Os cuidados devem, portanto, ir além do 
exame de refratometria para prescrição de 
óculos. 

O Censo Oftalmológico realizado 
pelo CBO em 2011 apurou que 14% dos 
15.719 médicos oftalmologistas atuam 
em mais de um município. Com isso, a 
relação de oftalmologista/habitantes no 
Brasil é de 1/10.622. Sem dúvidas, temos 
graves problemas de distribuição destes 
profissionais para regiões fora dos gran-
des centros urbanos. Destaca-se ainda, 
que os oftalmologistas estão distribuídos 
em 1.211 municípios, onde estão 138,1 
milhões de habitantes, ou seja, 72,4% da 
população total do país. Entretanto, há 
4.354 municípios (78,2% dos municípios), 
onde habitam 52,6 milhões de brasileiros, 
sem acesso ao oftalmologista em sua cida-
de. Enquanto, a atualização destes dados 

se faz necessária, todos estes índices devem ser considerados 
em políticas de desenvolvimento para nosso País. As polí-
ticas de incentivo para o médico oftalmologista ir para tais 
regiões devem incluir, além de plano de carreira, condições 
de trabalho adequadas. 

A prevenção de cegueira é um dos temas mais abordados 
no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Há diversas con-
dições que levam à cegueira que podem ser evitadas e trata-
das em nosso País. A Proposta do CBO para a expansão do 
atendimento oftalmológico através do SUS é um ponto de 
partida novo numa maratona já antiga. 

Nosso objetivo e esperança, é que se intensifiquem os 
debates para planejamento de uma política de atenção à 
saúde ocular com qualidade para o povo brasileiro. Existem 
diversas oportunidades para se aumentar a eficiência da Of-
talmologia na rede pública. Por exemplo, a tecnologia que 
aumenta a segurança e proporciona mais qualidade para os 
serviços oftalmológicos determina um aumento inexorável 
nos custos. Entretanto, parte significativa dos custos estão 
relacionados com os impostos e dificuldades para registro e 
aprovação destes produtos e aparelhos. A consciência destes 
ensejos pode ampliar em muito os horizontes para oferecer-
mos saúde ocular com qualidade ao povo brasileiro.  

Renato Ambrósio Júnior,
Vice-presidente do CBO

Qualidade e Eficiência na  
Atenção À Saúde Ocular: 
Questão de Consciência 

e Planejamento

A
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proposta da Oftalmologia 
brasileira pode ser resumida 
numa frase: inserção da saúde 
ocular e do médico oftalmo-
logista na atenção primária.

As conhecidas dificuldades enfrentadas 
pela população para obter atendimento of-
talmológico de qualidade acontece porque 
grande contingente de oftalmologistas não 
consegue oferecer seu serviço àqueles que 
procuram o SUS.

Existe uma rede de atendimento oftal-
mológico bastante ampla e resolutiva, mas 
organizada e ofertada para atender a Saúde 
Suplementar. Apenas aqueles que têm con-
dições de arcar com um plano de saúde su-
plementar, têm a sua disposição uma Oftal-
mologia de alta capacidade científica, como 
é reconhecida internacionalmente.

Como nossa Constituição Federal defi-
ne que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, parece 
lógico que o Estado deveria procurar disponibilizar esta rede 
de atendimento amplo já existente, também àqueles que de-
pendem apenas do SUS para a promoção de sua saúde.

As várias iniciativas de proteção social implementadas pelo 
Estado, inclusive com transferência de renda para pessoas e 
famílias que vivem abaixo da linha de pobreza como nos Pro-
gramas Benefício de Prestação Continuada e o Bolsa Famí-
lia, programas de auxílio da vítimas de desastres que têm sua 

moradia destruída, outros benefícios previ-
denciários como o Auxílio-Doença, Auxí-
lio-Desemprego, já fazem parte há muito 
tempo da cultura política nacional e sua ne-
cessidade é aceita por praticamente todos os 
setores sociais, mesmo aqueles mais críticos.

O CBO levou ao Ministério da Saúde, 
no último dia 7, dia do Oftalmologista e da 
Saúde Ocular, a proposta de criação do “Vale 
Consulta Oftalmológica” ou “Cheque Oftal-
mologista, parte integrante do documento 
“Mais Acesso à Saúde Ocular”.

Esta proposta aproveita a rede de aten-
dimento oftalmológico instalada por todo o 
território nacional e a disponibiliza aos usuá-
rios SUS. Este usuário poderia escolher, de 
acordo com sua preferência e disponibilida-
de, o serviço de oftalmologia no qual poderia 
fazer a sua consulta. A remuneração poderia 
ser através de um “vale” ou “cheque” para de-

pósito bancário, ou para desconto em bancos estatais.
O ideal seria que toda a rede de atendimento oftalmológi-

co nacional pudesse estar disponível para esta iniciativa, mas o 
sistema poderia ser construído através de clínicas credenciadas 
dependendo do territórios sanitários de interesse do SUS.

Seria de direito constitucional que todo usuário SUS pu-
desse ter este acesso à saúde ocular ampliada através do Vale 
Consulta Oftalmológica. Mas o sistema poderia inicialmente 
beneficiar àqueles que já participam do Programa Bolsa Famí-

Vale Consulta Oftalmológica: 
a rede de atendimento suplementar 

abrindo acesso SUS para a saúde ocular

A
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lia, que tem um Cadastro Único (CADÚNICO) estruturado 
e que é utilizado em outras iniciativas governamentais como o 
Programa Brasil Alfabetizado, Tarifa Social de Energia, Mi-
nha Casa Minha Vida, Microcrédito, etc.

Assim de uma maneira operacional já conhecida e de apli-
cação ágil, promove-se o direito básico ao acesso aos serviços 
de saúde de maneira eficiente e desburocratizada, levando re-
solutividade e qualidade ao atendimento da saúde ocular.

Tal proposta não tem qualquer viés corporativista, mas 
ajusta-se à realidade.

O usuário da Saúde Suplementar não procura um médi-
co generalista para depois receber encaminhamento para um 
Oftalmologista. Um exame ocular básico sempre incluiu a me-
dida da acuidade visual, a refração, a fundoscopia, a biomicros-
copia, a tononetria e a avaliação da motilidade ocular, a fim 
de que se atinja uma hipótese diagnóstica nosológica. Assim, 
na Saúde Suplementar, é o Oftalmologista que realiza todo o 

atendimento básico quando a função visual ou o olho estão 
envolvidos. 

O campo da Oftalmologia é de atividade médica peculiar, 
na qual outros médicos não têm formação nem experiência. 
Isto acontece na Saúde Suplementar e deveria ser assim tam-
bém para o SUS. O atendimento oftalmológico usual que já se 
encontra na Saúde Suplementar e é abundante, deveria ser um 
dos alicerces também da Atenção Ocular na Atenção Básica 
do SUS, além de Ações de Saúde para prevenção, educação ao 
usuário, etc.

A Atenção Bucal tem similaridade com a Atenção Ocular 
no sentido de não existir outro profissional que traga a mesma 
resolutividade e sua ação em saúde usualmente é de natureza 
básica, considerando como a primeira abordagem na avaliação 
de uma afecção tanto bucal quanto ocular. A Atenção Bucal 
está considerada na Atenção Básica, assim como deveria tam-
bém a Atenção Ocular.

Uma iniciativa de utilizar um “vale” ou “cheque” para  
se expandir o acesso a saúde, acontece em Portugal através  
do “Cheque Dentista” ampliando a oferta de consultas  
odontológicas no âmbito público pode ser avaliada no site 
<ht tp : / /www.por ta lda saude .p t /por ta l / conteudos /
informacoes+uteis/saude+oral/cheques+dentista.htm>.  
Aqui também, esta iniciativa na Odontologia poderia ser se-
guida numa nova Política Nacional de Atenção em Oftalmo-
logia.

A inclusão de um “Vale Consulta Oftalmológica” ou “Che-
que Oftalmologista” por ano para cada beneficiário do Bolsa-
-Família trará impacto financeiro muito pequeno dentro do 
que hoje é dispendido na sua execução deste Programa. O 
“Vale Consulta Oftalmológica” é um projeto viável tanto fi-
nanceiramente quanto operacionalmente e que revolucionará o 
acesso e qualidade da saúde ocular.

Mauro Nishi
Tesoureiro do CBO
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ra, da Fundação Altino Ventura, entre outros 
expoentes da área de Saúde Pública Ocular, 
compõem uma Comissão CBO de Estudos e 
Assessoria para a ampliação do atendimento 
oftalmológico do SUS, que preconiza a utiliza-
ção de peruas ou vans para o deslocamento 
de consultórios oftalmológicos. Desde 2005, 
vans são utilizadas para levar consulta oftal-
mológica a áreas carentes, como o agreste 
e sertão do Nordeste, promovendo cerca de 
200 atendimentos semanais (40 por dia) ofe-
recendo refração, biomicroscopia, tonometria, 

Oftalmologia é a especia-
lidade médica mais antiga 
e uma das que tem maior 
número de praticantes. Seu 
campo de atuação profis-
sional é amplo, abrangen-

do, indistintamente, ambos os sexos, todas 
as raças e condições sociais, todas as idades 
(desde o prematuro de baixo peso, sujeito 
à retinopatia da prematuridade, ao idoso e 
até ao falecido, do qual se retiram a córnea 
e outras estruturas oculares para aproveita-
mento em transplantes). 

As três cirurgias eletivas mais reali-
zadas no mundo são oftalmológicas: a de 
catarata (facectomia), as refrativas (para 
correção de miopia, hipermetropia, astig-
matismo) e a de remoção de opacificação 
da cápsula cristaliniana (capsutotomias).

Para os órgãos governamentais, volta-
dos para o planejamento, organização, execução e supervisão 
de políticas sanitárias, quanto para as agências operadoras de 
planos de saúde, seguradoras e demais sistemas pelos quais a 
Medicina é diretamente disponibilizada e aplicada, é inequí-
voca a relevância da Oftalmologia e o alto respeito do qual ela 
deve ser revestida

Hoje, existe uma saturação do mercado de trabalho médi-
co nas principais cidades do País e uma ausência absoluta nos 
municípios mais carentes. A clínica privada foi praticamente 
extinta. Os atendimentos realizados através da prestação de 
serviços às operadoras de planos de saúde garantem serviços 
a uma contingente imenso de médicos. A Comissão de Saú-
de Suplementar do CBO defende remunerações dignas que 
recompensem os longos anos de estudos e sacrifícios; e so-

bretudo a enorme responsabilidade da lida 
com os bens mais caros a cada um: a saúde 
e a vida. Os empregos no poder público são 
mal remunerados e com lamentáveis con-
dições de trabalho.  

Algumas medidas que poderiam ser ado-
tadas para melhorar o mercado de trabalho 
médico e beneficiar a população, aumentando 
a oferta de serviços:

•	 Abrir o credenciamento do SUS, 
aproveitando a capacidade instalada. Re-
ver os valores de remuneração para o SUS, 
aproximando-os dos valores da CBHPM, 
com redutor a ser estabelecido. 

•	 Estabelecer parcerias público-
-privadas para atuação em áreas carentes 
no atendimento de maior demanda, como 
refração, cirurgias de catarata, tratamento 
de retinopatia diabética, etc, afastando a 
necessidade de demais “alternativas”, des-

necessárias, oportunistas, mercantilistas e, sobretudo, prejudi-
ciais à saúde ocular da população brasileira. 

• Valorizar os serviços prestados com redução de taxas e 
impostos (de renda, de importação, etc). 

• Criar Plano de Carreira Federal para o Médico Oftal-
mologista Comunitário que se instalar em localidades priori-
tárias para o SUS; 

• Atuar ativamente junto aos poderes Legislativo e 
Executivo, mantendo simultaneamente assessoria jurídica 
competente para evitar eventuais invasões das fronteiras 
médicas.

Nelson Terra Louzada,
Integrante da Comissão de Saúde Suplementar do CBO

A Oftalmologia,  
a Saúde Suplementar e o  
Sistema Único de Saúde

A



PROJETO MAIS ACESSO À SAÚDE OCULAR 19

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2014

m dos argumentos muito 
utilizados para justificar a 
implantação de programas 
como o “Mais Médicos” é 
que não dispomos de Mé-

dicos Oftalmologistas em número sufi-
ciente e com a distribuição adequada para 
abranger todo território nacional, pois se 
temos na região Sudeste uma relação de 
01 oftalmologista por 8.000 habitantes 
(mais do que o recomendado pela OMS – 
1/20.000 habitantes), nas regiões Norte e 
Nordeste temos uma relação de 1/16.402 e 
1/28.433 respectivamente.

Como vemos, por essa estatística, ape-
nas na região Norte é que poderíamos ter 
alguma dificuldade de atender a demanda 
em razão desta relação. Entretanto, algu-
mas medidas simples, utilizando recursos 
humanos e de suporte logísticos já exis-
tentes, poderiam ser tomadas e assim resolver o problema.

Um exemplo claro é dado pelas nossas forças armadas que 
atendem na região Amazônica a uma grande população de 
ribeirinhos dando atenção básica em Odontologia, Ginecolo-
gia, Clínica Médica e laboratorial por meio de três Navios de 
Assistência Hospitalar (NAsH).

Em uma ação integrada, contando com apoio da Aero-
náutica, poderíamos perfeitamente deslocar Oftalmologistas 
que fazem fellow em nossos serviços credenciados, ou mesmo 
alunos e residentes do segundo e terceiro ano de outros Es-
tados, para prestar a atenção básica que está faltando a nossa 
população que vive em nossas regiões mais distantes e assim 
manter a nossa soberania.

Esses navios possuem salas de atendimento que poderiam 
ser adaptadas para consultórios oftalmológicos ou simples-
mente adaptar salas ou montar barracas nas comunidades 
ribeirinhas. Até centros cirúrgicos existem nos quais podem 
perfeitamente ser realizadas cirurgias de catarata e pterígio. 
Em 2000, participei do “Projeto Amazônia 2000” organizada 
pelo professor José Ricardo Rheder e atendi e operei inúme-

ros ribeirinhos ao longo de afluentes do 
Rio Amazonas. Foi uma experiência que 
acho importante que todos nossos alunos 
de especialização e residentes deveriam 
passar.

Quanto à região Nordeste, já existem 
oftalmologistas na maioria das cidades-
-polo. Além disso, o próprio Ministério da 
Saúde montou carretas com consultórios 
oftalmológicos que podem ser mobilizadas 
para cidades que não contam com profis-
sionais e, se forem disponibilizadas verbas 
suficientes, não há motivo para preocupa-
ção e toda população pode ser atendida.

O que falta, na realidade, é a estrutura-
ção adequada de uma rede de atendimento. 
No Rio Grande do Norte, estado onde re-
sido, o Hospital Universitário Onofre Lo-
pes, da UFRN, é que está capacitado para o 
atendimento terciário por que não há outro 

hospital público equipado para atendimento oftalmológico 
no Estado. Entretanto, constantemente há falta de material 
cirúrgico tanto de uso permanente como de uso rotineiro. 
Desde janeiro falta lente intraocular para cirurgia de catarata, 
assim como campo cirúrgico estéril. O material cirúrgico está 
quase todo danificado e as cirurgias que acontecem são reali-
zadas com o material dos alunos e residentes. O OCT (único 
aparelho no Estado para atendimento público) está quebrado 
desde o início do ano e não há perspectiva de concerto. Todo 
o equipamento ambulatorial está precisando de manutenção e 
se for detalhar cada caso, não haverá espaço nesta publicação.

É isso que está faltando senhores: estrutura ao sistema 
público de saúde no Brasil. Não faltam profissionais. Eles 
existem e querem trabalhar, mas não se faz Medicina sem 
equipamentos. Necessitamos de recursos para isso. Recursos 
financeiros que se comparados com outros gastos, não é nada 
para o governo.

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do CBO – biênio 2011/2013

Transporte Sanitário

U

fundoscopia e mapeamento da retina através 
de uma equipe composta por um médico of-
talmologista, um assistente oftálmico e um 
auxiliar administrativo.

Este tipo de modelo pode expandir a Aten-
ção Básica em Oftalmologia em áreas de inte-
resse do SUS. Médicos Oftalmologistas parti-
cipantes do Programa Olhar Brasil e qualquer 
outro médico oftalmologista que se benefi-
ciasse de outras propostas aqui apresentadas 
poderiam contribuir em tempo parcial como 
contrapartida, na atuação móvel através de 
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peruas especializadas, aumentando a abran-
gência territorial da assistência oftalmológica.

 
Tabela diferenciada de remuneração em 

localidades prioritárias para o SUS. 
Uma tabela de remuneração diferencia-

da em áreas prioritárias pela baixa oferta 
de serviço oftalmológico seria um atrativo 
para médicos oftalmologistas se estabe-
lecerem, ou pelo menos, atuarem nestas 
localidades. 

O Censo CBO 2011 mostrou que 14% 
dos oftalmologistas atuam em mais de um 
município. Esta ação poderia ampliar a abran-
gência da Rede de Atenção em Oftalmologia, 
mantendo a mesma oferta de recurso humano. 

Até grupos empresariais poderiam ser 
atraídos se perceberem uma competitividade 
econômica.

 Benefícios financeiros para a aquisição 
de equipamentos aos Médicos Oftalmologis-
tas que se fixarem em localidades prioritárias 
para o SUS. 

Este tipo de subsídio estaria condicionado 
a permanência do profissional nas áreas ca-
rentes de médicos oftalmologistas por perío-
do negociável. Um programa de subsídio para 
a compra de aparelhos facilitaria a fixação 
destes profissionais em áreas determinadas 
pelo programa. 

Muitos médicos oftalmologistas em início 
de carreira não conseguem ter sua liberdade de 
atuação, mantendo-se em serviços já estrutura-
dos. Este tipo de ação deve fixar o profissional, 
estendendo sua permanência na comunidade. 

O Médico Oftalmologista estabelecido na 
região, beneficiado pelo subsídio governa-
mental para a aquisição de aparelhos, além 
da contrapartida de permanência por um pe-
ríodo contratual, poderá colaborar no apoio 
próximo aos jovens residentes que se iniciam 
na carreira e que participariam do Programa 
de Residência em Medicina Geral de Família 
e Comunidade com foco na Atenção Básica 
em Oftalmologia.

Criação de Residências Médicas ou Cur-
sos de Especialização em Oftalmologia em 
localidades com baixa oferta de Médicos Of-
talmologistas.

O CBO vem nos últimos anos estimulando 
e efetivando a criação de novos cursos de es-
pecialização em Oftalmologia, principalmente 
em áreas com baixa oferta de médicos oftal-
mologistas. Nos últimos 3 anos, 15 novos cur-
sos foram credenciados, inclusive em Estados 
anteriormente desprovidos de centros forma-
dores de Médicos Oftalmologistas como Pará 
e Sergipe, além de outros 6 cursos no Nor-
deste, 4 em Minas Gerais, 2 no Paraná e outro 
em Santa Catarina. 

Esta proposta está estritamente de acordo 
com o que dita a Lei 12.871 de 22 de outubro 
de 2013 que instituiu o Programa “Mais Mé-
dicos”, no seu Artigo 2º inciso I, que estimula 
a busca e a reordenação da oferta de vagas 
para residência médica. A grande dificuldade 
para a formação com qualidade destes pro-
fissionais em áreas com carência de recursos 
humanos médicos estaria na falta de super-
visão e apoio pedagógico, justamente por se 
tratarem de áreas com baixa oferta de Médi-
cos Oftalmologistas, ainda mais professores. 

Continua na página 24
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panorama atual da Oftal-
mologia no País nos leva a 
aumentar a participação do 
CBO nas ações de Saúde 
voltadas ao bem estar da 

população.
No Dia do Oftalmologista, a diretoria 

do CBO protocolou ao ministro da Saúde 
o Projeto “Mais Acesso à Saúde Ocular” 
cujos objetivos são: 

I. Ampliação da inserção do Médico 
Oftalmologista nas unidades de atendi-
mento do SUS, a fim de aumentar a oferta 
na área da Saúde Ocular. 

II. Diminuição da carência de Médicos 
Oftalmologistas nas regiões prioritárias 
para o SUS, a fim de reduzir as desigual-
dades regionais na área da Saúde Ocular; 

III. Fortalecimento da política de 
educação permanente com a integração 
ensino-serviço, por meio da atuação do CBO e seus serviços 
credenciados de especialização em Oftalmologia na supervi-
são acadêmica das atividades desempenhadas pelos Médicos 
Oftalmologistas. 

No que concerne ao papel do CBO no Ensino de Oftal-
mologia e tendo em vista o objetivo de fortalecer a política de 
educação permanente do Oftalmologista integrando ensino e 
serviço, devemos ressaltar a atuação da Diretoria e Comissão 
de Ensino. 

O CBO vem estimulando e efetivando a criação de Cur-
sos de Especialização em Oftalmologia em localidades com 
baixa oferta de Médicos Oftalmologistas. Nos últimos três 
anos, 15 novos cursos foram credenciados, inclusive em Esta-
dos anteriormente desprovidos de centros formadores de Mé-
dicos Oftalmologistas como Pará e Sergipe, além de outros 
cursos no Nordeste, em Minas Gerais, no Paraná e em Santa 
Catarina. 

Além disso, está em andamento uma ação de motivação 
de novo serviços para se credenciarem junto ao CBO e temos 
no site informações facilitadoras para que todos possam se 
adequar às normas de credenciamento promovendo qualidade 
do serviço oferecido.

Outra atuação se refere ao apoio didático e pedagógico, 
por ensino à distância a profissionais da saúde que atuem 
em áreas de baixa oferta de oftalmologistas. O CBO tem a 
experiência na realização de cursos de Saúde Ocular Comu-
nitária oferecidos a todos os alunos de especialização em Of-
talmologia sob sua coordenação. Este curso é realizado em 
um período de 3 meses, utilizando plataforma de Ensino à 
Distância (Moodle) com gravações de aulas, bibliografia bá-

sica e outras sugeridas, vídeos, Fórum de 
Discussão assincrônico (lista de discussão 
e wiki) e sincrônico (chat) com a monito-
ração constante de tutores. Estes e outros 
instrumentos de Ensino à Distância po-
dem ser desenvolvidos com o apoio didáti-
co e pedagógico do CBO e de seus Cursos 
de Especialização. 

O CBO também está desenvolvendo 
ações para tornar realidade a educação per-
manente com a integração ensino-serviço. 
Nesse item temos os programas de Capa-
citação das equipes do Programa Saúde da 
Família para implementação de ações na 
Atenção Básica em Oftalmologia. Conta-
mos com os serviços credenciados de Of-
talmologia para tornar realidade mais essa 
necessidade. 

O CBO, juntamente com o Departa-
mento de Oftalmologia da Universidade 

Federal de Goiânia, já apresentou, em meados de 2013, à 
Coordenação da Alta e Média Complexidade da Secreta-
ria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, sistema de 
apoio técnico e consultoria em Oftalmologista que está em 
funcionamento tendo o Médico Generalista como usuário 
beneficiado. Um sistema com estas características pode ser 
multiplicado pelos serviços de especialização em Oftalmolo-
gia coordenados pelo CBO trazendo apoio para participan-
tes de Residências Médicas e Cursos de Especialização em 
Oftalmologia em áreas de baixa oferta de Médicos Oftalmo-
logistas; Médico Oftalmologista em áreas de baixa oferta de 
especialistas; Qualquer médico oftalmologista atuando em 
áreas de baixa oferta de especialistas; Médico (PSF, e outros 
que atuam em Serviços de assistência básica) que necessitem 
de consultoria em temas ligados a Oftalmologia; Profissionais 
de Saúde que necessitem de consultoria em temas ligados à 
Saúde Ocular. 

Além disso, a realização da Prova de Suficiência em Cate-
goria Especial em 3 de setembro, durante o XXI Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, no 
Recife, vai colaborar para o aumento no número de médi-
cos especialistas resultando em ganhos para a saúde ocular de 
qualidade da população. O objetivo é oferecer benefícios para 
todos os envolvidos, tanto aos médicos, que vislumbram a 
possibilidade de obter a titulação formal, quanto à população, 
que com maior número de especialistas passa a dispor de uma 
saúde ocular de melhor qualidade.

Keila Monteiro de Carvalho, 
Secretária-geral do CBO

Credenciamento de novos 
cursos de especialização em 

Oftalmologia: uma necessidade

O
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importância da visão dis-
pensa qualquer argumen-
tação, há consenso na ideia 
de que em qualquer faixa 
etária, a qualidade de vida, 

o desempenho profissional e pessoal de-
pendem dela. 

A sua preservação depende de cuida-
dos básicos, independentes ou integra- 
da com outras especialidades, seja na in-
fância através do teste do olhinho, pre-
venção da ambliopia, correção das ame-
tropias através da refração e equilíbrio 
muscular, como nas idades mais avança-
das os cuidados com glaucoma, retino-
patia diabética, descolamento de retina 
entre muitas outras ações preventivas e 
curativas.

A oftalmologia brasileira esta 
preparada para atender a todas as necessidades da 
Nação, temos profissionais em número suficiente,  
com boa formação científica e dispõem da melhor tecno-
logia existente. Constituindo um verdadeiro patrimônio 
nacional.

A capacidade mobilizadora do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia tem se mostrado eficiente ao longo do tempo, 

nas ações assistenciais sociais coletivas em 
parceria com a área pública.

Não há como imaginar ações básicas 
de saúde sem a participação da nossa es-
pecialidade. E isto deve ser feito de uma 
forma sistemática e racional aproveitando 
os potencias existentes.

Entre as múltiplas possibilidades 
acreditamos que um credenciamento 
universal junto ao SUS, para todos os ní-
veis de atendimento, e em especial para 
atenção básica da saúde, em que o of-
talmologista credenciado, receberia uma 
cota mensal de pacientes socialmente de-
sassistidos para atendimento em horário 
determinado e previamente selecionados 
por assistentes sociais, poderia solucionar 
as demandas reprimidas.

As ações assistenciais de cunho social 
pregressas do CBO e da Oftalmologia brasileira desenvol-
vidas nas duas últimas décadas, nos dão legitimidade para 
solicitar a participação  nos programas governamentais.

Jacó Lavinsky
Presidente do CBO (gestão1993/95) e 
Professor Titular de Oftalmologia da UFRGS

A Oftalmologia e as  
ações básicas de saúde

A

Os Centros Oftalmológicos em áreas prio-
ritárias para o SUS, apresentados na primeira 
proposta dentro do presente rol, poderiam re-

ceber os futuros Cur-
sos de Especialização 
ou Residência em 
Oftalmologia em áre-
as de baixa oferta de 
oftalmologistas, que 
através de sistemas 
de ensino à distância 
poderiam manter co-
laboração pedagógica 
com Centros Univer-
sitários de Formação 
mais estruturados, 
principalmente os 75 
Cursos de Especiali-
zação credenciados 
pelo CBO que cum-
prem rígidas exigên-

cias de titulação de seus docentes, carga ho-
rária e condições de ensino. Os egressos dos 
cursos de especialização CBO são aqueles 
que apresentam o maior nível de aprovação 

(92% em janeiro 2014) na Prova Nacional de 
Oftalmologia para a emissão do Título de Es-
pecialista em relação aos cursos de Residên-
cia do Ministério da Educação que não são 
credenciados CBO (75% em janeiro 2014).

Educação permanente com 
a integração ensino-serviço 
pelo CBO e seus Cursos de 

Especialização.
 

As próximas propostas em conjunto, prin-
cipalmente aquelas baseadas em Ensino à 
Distância, podem trazer apoio possível para o 
sucesso de todos os projetos aqui apresen-
tados.

 
Ações governamentais serão necessárias 

na criação de infraestrutura de atendimento 
oftalmológico local, com equipamentos e in-
sumos, além de devida infraestrutura pedagó-
gica, inclusive com suporte a telemedicina e 
educação à distância.
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ão podemos negar 
que existe uma de-
manda reprimida de 
refração em nosso 
País. Milhões de pes-

soas que precisam usar óculos têm 
dificuldade de acesso à consulta mé-
dica. O Governo Federal encontrou 
um caminho de retirar a responsa-
bilidade do Médico Oftalmologis-
ta pela refração, retirando-nos dos 
cuidados básicos da saúde. 

Ou seja, se o paciente quiser 
óculos ele nem mesmo será exami-
nado pelo médico oftalmologista. 
A auto refração e uma assinatura 
mais (?! mais ou menos) é a solução 
apontada pelo governo. 

Que maravilha! Em vez de zelar pela saúde de nossa população, vamos 
economizar dinheiro. 

Agindo desta forma, o Governo condena um sem número de pessoas 
a um não exame. Nem mesmo é exame superficial ou triagem, é um não 
exame. Não examinaremos o fundo de olho, não examinaremos a pressão 
intraocular, não examinaremos o olho seco. Afinal, o paciente só precisa de 
óculos. 

Existem diversos outros caminhos, e o nosso Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia tem mostrado outras opções. Aumentar a eficiência do oftal-
mologista multiplicando sua capacidade de atendimento através dos auxi-
liares de consultório bem treinados é apenas um dos caminhos. Queremos 
manter em nossos ombros a responsabilidade da prescrição dos óculos, mas 
queremos aumentar nossa eficiência oferecendo este serviço a maior núme-
ro de pessoas.

Existe uma premissa que rege a minha vida e deveria ser experimentada 
por quem tem a caneta na mão: Você faria o mesmo se fosse sua mãe? 

Então, é uma questão de mãe. Se é este o cuidado “médico” que nossos 
governantes querem oferecer ao Povo Brasileiro, que assim seja. Anos de 
parceria e diálogo com o Ministério da Saúde parecem ter a menor impor-
tância. Este é o governo que temos e nossas forças são limitadas frente ao 
poder centralizado.

 
Hamilton Moreira
Presidente do CBO, gestão 2007/2009

E SE FOSSE COM SUA MÃE?

N

 Capacitação das equipes do Programa 
Saúde da Família para implementação de 
ações na Atenção Básica em Oftalmologia. 

Com a possível ampliação da rede de 
atendimento básico com a inclusão de mé-
dicos oftalmologistas participando do Pro-
grama de Residência em Medicina Geral de 
Família e Comunidade com foco na Atenção 
Básica de Oftalmologia, com o Programa Of-
talmologia Comunitária, e possíveis outras 
ações governamentais acima sugeridas que 
podem atrair o Médico Oftalmologista para 
áreas prioritárias para o SUS, teríamos no 
médio prazo uma ampla rede de atendimen-
to Básico de Saúde Ocular que poderia dar 
apoio aos pacientes referenciados do Progra-
ma Saúde da Família (PSF) ou de Unidades 
Básicas de Saúde. 

Assim, é propício que as equipes multidis-
ciplinares do PSF e de Unidades Básicas de 
Saúde tenham capacitação específica focada 
na atenção de saúde ocular. Esta capacitação 
pode mesclar eventos presenciais como de 
ensino à distância.

 
Apoio didático e pedagógico, por ensino à 

distância pelo CBO, a profissionais da saúde 
que atuem em áreas de baixa oferta de oftal-
mologistas. 

O CBO tem a experiência na realização 
de cursos de Saúde Ocular Comunitária ofe-
recidos a todos os alunos de especialização 
em Oftalmologia sob sua coordenação. Este 
curso é realizado em um período de 3 meses, 
utilizando plataforma de Ensino à Distância 
(Moodle) com gravações de aulas, bibliografia 
básica e outras sugeridas, vídeos, Fórum de 
Discussão assincrônico (lista de discussão e 
wiki) e sincrônico (chat) com a monitoração 
constante de tutores.

Estes e outros instrumentos de Ensino 
à Distância podem ser desenvolvidos com o 
apoio didático e pedagógico do CBO e de seus 
Cursos de Especialização. Mas ações governa-
mentais serão necessárias na criação da de-
vida infraestrutura pedagógica, inclusive com 
suporte a telemedicina e educação à distância.

 
Possíveis beneficiários deste 
apoio didático e pedagógico:
 

n Participantes de Residências Médicas 
e Cursos de Especialização em Oftalmologia 
em áreas de baixa oferta de Médicos Oftal-
mologistas;
n Médico Oftalmologista Comunitário em 

áreas de baixa oferta de Oftalmologistas;
n Qualquer médico oftalmologista atuan-

do em áreas de baixa oferta de profissionais;
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Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, 
que há muito tra-
balha em parceria 
com o Ministério da 

Saúde, em 07 de maio entregou ao 
ministro Arthur Chioro, o projeto 
”Mais Acesso à Saúde Ocular”, de 
imensa importância para o Povo 
Brasileiro. O documento demons-
tra a disposição do CBO para o 
diálogo com o governo federal e 
também mostra os caminhos para 
resolver os gargalos que distanciam 
o paciente do Oftalmologista. Sem 
dúvidas, ao ler o texto do proje-
to, acreditamos que o ministro da 
Saúde viabilizará um dos mais im-
portantes passos em prol da saúde 
ocular brasileira.

O intenso trabalho que o CBO desenvolveu nas últimas décadas, seja 
em ensino, publicações e campanhas de prevenção a cegueira, dá credibi-
lidade à instituição que representa a comunidade oftalmológica brasileira.

Ao propor o credenciamento universal dos oftalmologistas, abre-se 
uma enorme porta de entrada ao povo brasileiro, principalmente aqueles 
menos favorecidos. Ao criar uma nova política nacional de atenção à saúde 
ocular, considerando a atuação do oftalmologista dentro das ações de aten-
ção básica, este projeto fecha todos os níveis de atenção da saúde ocular, 
atuando no básico, secundário e terciário. 

Problemas como tracoma, ainda presente em nosso país, nos dias de 
hoje, seriam erradicados por oftalmologistas. O credenciamento universal 
diminuirá a carência desses médicos nas regiões prioritárias para o SUS. 
Os incentivos fiscais para fixação do oftalmologista nestas regiões, resolverá 
a distribuição demográfica, de médicos por habitantes em áreas carentes 
deste profissional. Muitos oftalmologistas anseiam para que este projeto 
torne-se realidade, e sem dúvidas, será um dos projetos na área da saúde de 
maior impacto dos últimos anos. 

O CBO mais uma vez demonstra que continua firme na prevenção à 
cegueira em nosso Brasil.

Parabéns diretoria pelo empenho e afinco em nos representar.

Breno Barth 
Integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão e Ouvidor do CBO 

PARABÉNS AO CBO

O
n Médico (PSF, e outros que atuam em 

Serviços de assistência básica) que necessi-
tem de formação em temas ligados à Oftal-
mologia;
n Profissionais de Saúde que necessitem 

de formação em temas ligados à Saúde Ocu-
lar.

 
Apoio técnico e consultoria em Oftalmo-

logia, por telemedicina pelo CBO, a profissio-
nais da saúde que atuem em áreas de baixa 
oferta de oftalmologistas. 

O CBO juntamente com o Departamento 
de Oftalmologia da Universidade Federal de 
Goiânia já apresentou, em meados de 2013, 
à Coordenação da Alta e Média Complexi-
dade da Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, sistema de apoio técnico 
e consultoria em Oftalmologista que está em 
funcionamento tendo o Médico Generalista 
como usuário beneficiado.

Um sistema com estas 
característica pode ser 

multiplicado pelos serviços  
de especialização em 

Oftalmologia coordenados  
pelo CBO trazendo  

apoio para:
 

n Participantes de Residências Médicas 
e Cursos de Especialização em Oftalmologia 
em áreas de baixa oferta de Médicos Oftal-
mologistas;
n Médico Oftalmologista em áreas de bai-

xa oferta de especialistas;
n Qualquer médico oftalmologista atuan-

do em áreas de baixa oferta de especialistas;
n Médico (PSF, e outros que atuam em 

Serviços de assistência básica) que necessi-
tem de consultoria em temas ligados a Oftal-
mologia;
n Profissionais de Saúde que necessi-

tem de consultoria em temas ligados à Saúde 
Ocular.
n Criação, no âmbito do SUS, de remu-

neração para os profissionais que atuem em 
Educação à Distância e Telemedicina.  
n Projeto como este trará sustentabilida-

de para as iniciativas de Educação à Distância 
na área de formação de recursos humanos 
para o SUS, e apoio à Distância aos serviços 
de ação básica a saúde.
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inclusão da Oftalmologia na 
Atenção Básica de Saúde já 
trará um enorme avanço no 
acesso da saúde ocular pois 
estará beneficiando 72,4% 
da população nacional que 

tem um oftalmologista próximo de sua 
moradia mas não consegue buscá-lo pelo 
grande abismo da desatenção a nível de 
Atenção Básica que os separam.

Ainda soluções para os territórios sa-
nitários que não têm Médicos Oftalmolo-
gistas localmente estabelecidos devem ser 
buscadas. A má distribuição de especialis-
tas pelo território nacional apenas acompa-
nha a falta de política governamental para 
estimular a interiorização de qualquer pro-
fissional especializado em toda área de atu-
ação profissional, não só na saúde: faltam 
advogados, engenheiros, administradores, 
dentistas, psicólogos e uma gama enorme 
de outros profissionais em boa parte do território nacional. 

Levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medi-
cina em 2010 mostrou que existe grande disparidade na dis-
tribuição de médicos pelo Brasil, como acontece não só com 
os médicos, mas com quase todas as categorias profissionais 
especializadas, que se concentram nas regiões sul e sudeste do 
País, no litoral e nas capitais dos Estados.

Promover a interiorização de profissionais especializados 
é um desafio antigo e que levará algumas gerações para a sua 
resolução. Desta forma, o CBO sugere que áreas prioritárias 
do SUS, com alto risco epidemiológico, e com grande déficit 
social, sejam inicialmente abordadas, buscando diminuir as 
desigualdades regionais na área da Saúde Ocular. As propos-
tas apresentadas ao Ministério da Saúde são:

– Estimular a instalação de Centros Oftalmológicos em 
áreas prioritárias para o SUS, por convênios com a União, 
Estados ou Municípios, através do regime de concessão e per-
missão de prestação de serviços públicos;

– Estruturar um Programa de Oftalmologia Comunitária 
que atuaria na Atenção Básica em Oftalmologia, sendo a peça 
fulcral na construção de uma Rede de Atenção em Oftalmo-
logia, interligando a Atenção Básica à Saúde, como o PSF ou 
médicos de outras especialidades e os níveis mais complexos 
de atendimento oftalmológico; 

– Criar Plano de Carreira Federal para o Médico Oftal-
mologista Comunitário que se instalar em localidades priori-
tárias para o SUS 

– Produção colaborativa, entre o CBO e o Ministério da 
Saúde para a elaboração de um novo Censo Oftalmológico; 

– Instalação e manutenção de consultórios móveis para 
a ampliação territorial da Atenção Básica em Oftalmologia; 

– Criação de tabela diferenciada de re-
muneração em localidades prioritárias para 
o SUS; 

– Estabelecimento de mecanismos de 
renúncia fiscal ou outros benefícios finan-
ceiros para a aquisição de equipamentos 
aos Médicos Oftalmologistas que se fixa-
rem em localidades prioritárias para o SUS.

A maioria das propostas sugeridas pelo 
CBO dependem da vontade de nossos go-
vernantes e representantes parlamentares a 
fim de que alguma luz possa ser vislumbra-
da por este povo carente de atenção à saúde 
ocular.

Uma Política de Interiorização séria 
deve ser acompanhada de estímulos de de-
senvolvimento econômico local. Enquanto 
um desenvolvimento robusto e sustentável 
ainda não chega a estes rincões de nosso 
território nacional, o Estado deve promo-
ver mecanismos de proteção social com 

ações que tragam vantagens econômicas e estabilidade como 
na criação de um Plano de Carreira Federal, ao menos àqueles 
que se instalarem em áreas prioritárias para o SUS.

O Conselho Federal de Medicina há um ano, antes do 
Programa Mais Médicos, propôs a criação do Programa de 
Interiorização do Médico Brasileiro, em caráter emergencial e 
transitório, com duração de 36 meses, e levaria os profissionais 
para cidades com até 50 mil habitantes, nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

O plano destinado a fixar médicos em pequenas cidades, 
inclui melhorias em infraestrutura, instalação de unidades de 
Pronto-Atendimento e de laboratórios de análises clínicas. O 
Ministério da Saúde contrataria médicos provisoriamente.

Ao fim dos 36 meses, a proposta sugere que a criação de 
uma carreira de Estado, nos moldes da carreira de juiz, na qual 
o médico receberia o piso, que hoje está em torno de R$ 20 
mil, para ter dedicação exclusiva ao serviço público e trabalhar 
40 horas semanais.

Com um plano de cargos, carreiras e salários, um médico 
pode ter sua colocação em lugares remotos, e haveria a pers-
pectiva de uma carreira até chegar em alguns postos em cida-
des maiores e até mesmo em capitais.

Na ocasião, o CFM propôs também a criação de carreira 
federal para enfermeiros, dentistas, farmacêuticos e bioquí-
micos.

Agora, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia sugere que 
tal Política de Interiorização inclua também o Médico Oftal-
mologista.

Mauro Nishi
Tesoureiro do CBO

A proposta CBO de Interiorização  
do Médico Oftalmologista  

inclui Plano de Carreira Federal

A
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Conselho Brasileiro de Of-
talmologia, fiel a sua voca-
ção e dever de investir na 
melhoria da saúde pública 
ocular, oferece ao Ministé-

rio da Saúde o mais completo, abrangente 
e factível projeto para expandir e qualificar 
a assistência oftalmológica no país, prin-
cipalmente à parcela desassistida da po-
pulação – o Projeto “Mais Acesso à Saúde 
Ocular”. 

É completo porque detalha sua 
operacionalidade, seu modus faciendi, sem 
deixar lacunas nem para a crítica nem para 
a improvisação. 

É abrangente porque, amparado em 
dados estatísticos e epidemiológicos re-
centes e confiáveis, levantados pelo próprio 
CBO, identifica a carência onde quer que 
ela esteja, oferecendo-lhe combate com 
profissionais brasileiros qualificados, em geral, pelo próprio 
Conselho.

É factível porque o CBO não é nenhum neófito nessa 
questão de assistência aos brasileiros carentes, tendo 
acumulado larga experiência por intermédio de campanhas 
e mutirões que ele, às vezes sozinho ou, em geral, de parceria 
com o Poder Público, anos a fio vem realizando no país.

A Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, li-
derada por seu presidente, Milton Ruíz Alves, não poderia 
oferecer contribuição melhor ao governo brasileiro. O Pro-
jeto “Mais Acesso à Saúde Ocular” traz também o selo da 
inovação, pois os efeitos colaterais benéficos advindos de sua 
prática, consolidarão um círculo virtuoso de benefícios para 
o cidadão brasileiro, para as instituições públicas de Saúde 
envolvidas (O SUS, principalmente), para o ensino e a prática 
oftalmológica e – o mais importante - para extensão da capi-
laridade assistencial com a efetiva possibilidade de melhores 
condições de trabalho nos locais atualmente desassistidos. 

Vale a pena dar ênfase à natural e ar-
raigada sensibilidade do nosso médico, dos 
nossos Colega para com os problemas de 
saúde da cidadã e do cidadão brasileiros, 
principalmente para os 27.6% da popula-
ção relegado ao limbo do abandono assis-
tencial. Não há nenhuma pieguice, favor 
algum nessa assertiva. E o CBO sempre 
soube polarizar a inata solidariedade do 
médico brasileiro para tentar, ao longo dos 
anos, mitigar a situação aflitiva e humi-
lhante em que vive esse segmento da nossa 
sociedade.

O Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia faz a sua parte no papel e está firme-
mente empenhado em fazê-la também na 
prática, contribuindo e colaborando deci-
siva e permanentemente com o governo e 
seus entes responsáveis para realização e 
consolidação do Projeto. 

Ninguém faria um Projeto melhor, ninguém tem mais in-
teresse que o CBO e os Colegas oftalmologistas de por cobro 
a essa desconfortável e humilhante situação em que vive boa 
parte de nossos irmãos brasileiros. Fazer uso pleno desse ma-
ravilhoso sentido da visão é um direito de todos. 

Nosso dever de médicos, o dever e a obrigação dos nossos 
governantes, é não medir esforços para reintegrar esses bra-
sileiros em sua plena cidadania, se não política, pelo menos 
humana. O CBO, com o projeto “Mais Acesso à Saúde Ocu-
lar” dá do governo brasileiro, graciosamente, de mão beijada, 
a faca e o queijo. Estamos certos que a presidenta e seu Mi-
nistro da Saúde terão a firme vontade política de deslanchar o 
Projeto e virar de vez essa triste página da assistência médica 
no Brasil.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia  
(biênio 2003/2005)

Projeto “Mais Acesso à Saúde 
Ocular” do CBO: Governo 

tem a faca e o queijo na mão

O

Professor adjunto de Telemedicina da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Serviço de Neu-
roftalmologia do UFG
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Ministério da Saúde ca-
racteriza a Atenção Bási-
ca como “um conjunto de 
ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, 
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 
a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma 
atenção integral que impacte na situação 
de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde 
das coletividades.” (Brasil, PNAB 2012).
Através da Política Nacional de Atenção 
Básica (PNAB), o Ministério da Saúde 
vem promovendo ações para ampliar o 
acesso populacional ao atendimento mé-
dico. Centrado na Estratégia de Saúde da 
Família, a PNAB articula processos e programas para ofertar 
uma assistência global ao cidadão brasileiro. 

Presentes em 5.357 municípios do Brasil, em um quan-
titativo estimado em 36.206 equipes cadastradas (março de 
2014), as Equipes de Saúde da Família são compostas, mi-
nimamente, por um médico (generalista ou especialista em 
Medicina de Família), um enfermeiro e agentes comunitá-
rios de saúde. Respondem por uma área sanitária de 3.000 a 
4.000 habitantes, sendo a primeira fonte provedora de saúde 
para esta população. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) foram criados com o objetivo de ampliar a abrangên-
cia e o escopo das ações da atenção básica, bem como a sua 
resolutibilidade. O NASF permitiu a inserção de novos pro-
fissionais de saúde no contexto da Atenção Primária à Saúde. 
Foram agregados ao NASF assistente social, educador físico, 
psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólo-
go, farmacêutico, fisioterapeuta, e médicos pediatra, ginecolo-
gista/obstetra, acupunturista, homeopata, psiquiatra e médico 
do trabalho. Cada NASF apoia as ações de 3 a 15 Equipes da 
Saúde da Família (dependendo se NASF tipo 1 ou 2).

A PNAB articula outras iniciativas do Ministério da Saú-
de com a Estratégia de Saúde da Família. Assim, a Estraté-
gia apoia programas como o Saúde na Escola e Academia da 
Saúde, entre outras.

A Atenção à Saúde Ocular não está, ainda, inserida de 
forma permanente na Atenção Básica, sendo gerida, no âm-
bito do Ministério da Saúde pela Coordenação de Média e 
Alta Complexidade. Há, entretanto, uma série de ações de 
cuidados oculares que podem ser inseridos na Atenção Pri-
mária e que permitirão uma ampliação das ações propostas 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia em prol da saúde 
ocular da população brasileira. Vemos na inserção do Médico 

Oftalmologista como membro do NASF 
uma real possibilidade de se articular uma 
ampliação da oferta de consultas oftalmo-
lógicas, com exame de refração e preven-
ção às principais causas de cegueira e de-
ficiência visual (erros refrativos, glaucoma, 
retinopatia diabética, catarata, degeneração 
macular relacionada a idade, além de diver-
sas causas de cegueira e deficiência visual 
na infância), além de educação continuada 
para os membros da Equipe de Saúde da 
Família, como os Agentes Comunitários 
de Saúde, no acompanhamento dos trata-
mentos prescritos, na orientação da forma 
correta de se instilar colírios, higiene ocular 
e cuidados básicos. Esta inserção permitirá, 
ainda, apoio às ações do Programa Saúde 
na Escola, que contempla, em suas ativida-
des, aferição da acuidade visual e consultas 

para os alunos da rede pública de saúde.
Em maio de 2008 foram publicadas as Portarias que re-

gem a Política Nacional de Atenção Oftalmológica, em vigor 
até esta data (maio de 2014). Amparadas pelas ações da Secre-
taria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, sob a Co-
ordenação de Média e Alta Complexidade do Departamento 
de Atenção à Saúde, todos os procedimentos de oftalmologia 
previstos pelo Ministério da Saúde encontram-se do SIG-
TAP (sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos).

Passados seis anos deste documento, urge uma nova re-
visão da Política Nacional de Atenção Oftalmológica, que 
contemple a incorporação de procedimentos já rotineiros na 
prática oftalmológica e a adequação de outros procedimentos 
à nova realidade social e econômica do Brasil de hoje, per-
mitindo a ampliação da assistência oftalmológica a todos os 
brasileiros. 

Cabe, ainda, a introdução de iniciativas de telemedicina 
– teleoftalmologia – que tenham capacidade para ampliar a 
telepresença de oftalmologistas especialistas, aproximando-
os de generalistas e outros médicos especialistas (pediatras, 
geriatras, endocrinologistas...), evitando encaminhamentos 
desnecessários e otimizando recursos humanos e financeiros.
Os oftalmologistas brasileiros sempre foram conscientes do 
seu papel social e, como os profissionais aptos a desenvolver 
todas as ações de cuidado à saúde ocular da população brasi-
leira, dispõem-se a enfrentar, como um todo, os desafios de se 
estender o acesso à consulta oftalmológica completa a todos 
os que dela demandarem.

Alexandre Taleb
Professor adjunto de Telemedicina da Universidade Federal de  
Goiás e coordenador do Serviço de Neuroftalmologia do UFG

A Oftalmologia e a Atenção Primária

o

Criar uma nova política nacional de atenção à saúde ocular que considere a ação  
do Oftalmologista dentro das ações de atenção básica, além da sua atuação na atenção 

especializada ambulatorial, cirúrgica, prevenção e reabilitação.

Professor adjunto de Telemedicina da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Serviço de Neu-
roftalmologia do UFG
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Material dirigido exclusivamente a profissionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.

Referência Bibliográfica: 1) Bula do produto: Blephagel®. Registro MS nº2.5203.0006.001-4.
BLEPHAGEL® Gel hipoalergênico. Higiene diária das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g. Conteúdo: Gel para a higiene das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g e 100 compressas. Composição: Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, 
carbomer, methylparaben. Indicações: BLEPHAGEL®, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de lentes de contato. Propriedades: BLEPHAGEL®, hipoalergênico 
(formulado para minimizar os riscos de reação alérgica), sem perfume, não é gorduroso, limpa de forma adequada as pálpebras. A sua fórmula: • Facilita a aderência do produto; • Produz uma agradável sensação de frescor, descongestionando as 
pálpebras e respeitando o pH da pele; • Não deixa resíduos. Precauções de utilização: • Produto destinado a aplicação sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho; • Não utilizar em crianças. NÃO USAR EM PELE LESIONADA OU IRRITADA. 
Modo de usar: Em média duas vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras. 1) Aplicar uma pequena quantidade de BLEPHAGEL® sobre uma gaze limpa e macia. 2) Frente ao espelho, aplicar com 
delicadeza a gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o olho fechado. 3) Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL® sobre as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos 
circulares a fim de retirar todos os resíduos. 4) Eliminar o BLEPHAGEL® restante com a ajuda de uma gaze limpa. 5) Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas. Reg. M.S. nº 2.5203.0006. 
Importado por: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 – SAC 0800 11 1559 – CNPJ 60.665.981/0001-18 – Farm. Resp.: 
Daniela Batista Paiva – CRF-MG nº 20617. Fabricado por: LABORATOIRES THÉA – 12, rue Louis Blériot – 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 – FRANCE / FRANÇA.
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O 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), como órgão máximo representa-
tivo da Especialidade, não mediu esfor-
ços para idealizar uma campanha inédita 
e que atingisse de forma precisa os pa-

cientes de todo o País. Para isso focou sua ação em 
três grandes frentes de trabalho, utilizando a mídia 
impressa, a de rua e a internet, sobretudo redes so-
ciais, para ampliar o impacto viral da campanha.

 A campanha comemorativa do Dia do Oftal-
mologista teve início com o encarte “Não se deixe 
enganar: para cuidar de seus olhos, consulte um mé-
dico oftalmologista”, publicado, em página inteira, na 
Revista Veja, principal veículo impresso nacional. As 
demais atividades programadas foram realizadas em 
Brasília (DF) e Goiânia (GO), com uma nova campa-
nha: “Na hora de fazer exame de vista abra os olhos”. 
Esta proposta, em especial, foi dividida em três eta-
pas: exposição em “frontdoors” e “frontlights” de vias 
com grande circulação e a publicação do mesmo 
conteúdo em jornais populares da região; gravação 
de uma peça audiovisual, de 30 segundos, que será 
veiculada em mídia televisiva de grande impacto; e 
distribuição de folder educativo entre os oftalmolo-
gistas. 

 As propostas elaboradas para o Dia do Médico 
Oftalmologista foram retransmitidas pelas redes so-
ciais do CBO e contou com importante ajuda de cen-
tenas de oftalmologistas e pacientes, que atuaram 

em defesa da saúde ocular e das prerrogativas 
profissionais do médico oftalmologista

07 de maio
motiva campanha publicitária do CBO

A semana comemorativa do Dia do Médico Oftalmologista foi palco para massivas ações 
de marketing voltadas à valorização da saúde ocular tendo o médico oftalmologista 
como único capacitado para resguardar a saúde dos olhos do brasileiro

Outdoor em Brasília
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como agentes de informação e multiplicaram 
o seu alcance viral. 

 “As ações implementadas tiveram enor-
me repercussão entre os colegas médicos, 
com diversas manifestações elogiosas, publi-
cadas nas redes sociais. O objetivo também 
foi alcançado e o grande público passou a 
compreender que o único profissional habili-
tado para os cuidados com a visão é o médi-
co oftalmologista”, afirma Leonardo Mariano 
Reis, primeiro-secretário do CBO, presidente 
da Cooperativa Estadual de Serviços Admi-
nistrativos em Oftalmologia de Goiás (COO-
ESO-GO) e um dos idealizadores das campa-
nhas publicitárias.

 Os elogios recebidos pelo ineditismo do 
projeto encabeçado CBO foram publicados 
por diversos usuários da rede social face-
book. Acima, veja alguns destes comentários 
na página “Tribuna dos Oftalmologistas”, gru-
po formado por oftalmologistas com 1.150 
médicos (número até o fechamento desta 
matéria). 

 Já as publicações adicionadas à página 
no facebook da entidade (veja acessando o 
link on.fb.me/1uG4Wcy), nessa semana es-
pecial, bateram todos os recordes deste es-

paço desde sua criação. Foram mais de 1026 
curtidas e o compartilhamento ultrapassou 
860, isso contando apenas as chamadas re-
lacionadas ao Dia do Oftalmologista. 

 Conheça abaixo cada uma das propostas 
veiculadas.

 

ANÚNCIO: NÃO SE DEIXE 
ENGANAR: PARA CUIDAR DE 
SEUS OLHOS, CONSULTE UM 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Desde domingo (04/05), o colega oftal-
mologista encontra na página 43, da edição 
2.372 – ano 47 – nº 19 da Revista Veja, prin-
cipal periódico semanal do País, um anún-
cio de página inteira com a chamada “Não 
se deixe enganar: para cuidar de seus olhos, 
consulte um médico oftalmologista”. Nesta 
publicação, o CBO deu início à sua campanha 
para valorizar o médico oftalmologista como 
guardião da saúde ocular da população e es-
colheu as páginas desta tradicional revista do 
Grupo Abril, facilmente encontrada nas salas 
de espera dos consultórios e clínicas oftal-
mológicas, como veículo chave para informar 
que os pacientes devem tomar cuidados es-
peciais com a saúde dos seus olhos e, mais 
importante, não cair em armadilhas de ter o 
atendimento realizado por não-médicos.

 
A proposta da arte foi elaborada pela em-

presa Selles&Henning e diz o seguinte:
“Não se deixe enganar: para cuidar de 

seus olhos, consulte um médico oftalmolo-
gista. Tem gente por aí que quer fazer você 
acreditar que um exame de vista é coisa muito 
simples e que pode ser realizado por alguém 
sem formação médica. O que essas pessoas 
não estão dizendo a você é que mais do que 
um exame para determinar o grau dos óculos, 
a consulta oftalmológica é uma oportunidade 
muito importante para avaliar sua saúde ocular 
e identificar se alguma coisa não vai bem an-
tes mesmo que os sintomas apareçam. Para 
cuidar da saúde de sua visão, consulte um of-
talmologista”.

Com a ajuda do facebook e da dinâmica 
da internet, a arte desta peça foi retransmitida 
em massa pelos médicos oftalmologistas e 
também pelo público geral, alcançando gran-
de número de pessoas.

 “A partir desses anúncios, os meios de 
comunicação de massa – rádio e televisão – 
procuraram as entidades médicas para poder 
repercutir o dia do médico oftalmologista, o 
que resultou em várias entrevistas por todo o 
Brasil e convites para palestras nos mais va-
riados espaços. Aproveitamos cada um desses 
momentos para enfatizar que os cuidados com 

Para cuidar da 
saúde de sua 
visão, consulte um 
oftalmologista

Tribuna dos 
Oftalmologistas
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a visão são prerrogativas únicas do médico of-
talmologista”, complementa Mariano Reis.

 
CAMPANHA “NA HORA  

DE FAZER EXAME DE VISTA 
ABRA OS OLHOS!”.

 
 Com a proposta do encarte na Veja con-

cluído, o CBO tornou público também uma 
grande campanha na região Centro-Oeste 
do País, mais precisamente nas cidades de 
Goiânia (GO) e Brasília (DF). A proposta 
teve início com a exposição em frontlights e 
frontdoors em vias de grande circulação, que 
permanecerão visíveis por período de 30 dias. 
Com esta iniciativa, tornou-se praticamente 
impossível, por exemplo, passar pela ponte 
Juscelino Kubitschek, sentido ao plano piloto 
Lago Sul, e não visualizar o “frontdoor” com a 
imagem de um rapaz de olhos “arregalados” 
e os dizeres em letras garrafais “ABRA OS 
OLHOS, SÓ O MÉDICO OFTALMOLOGISTA 
PODE FAZER SEU EXAME DE VISTA”.

 Além desta localidade em exemplo, a 
arte pode ser facilmente vista em mais nove 
endereços da Capital Federal: Ponte JK sen-
tido condomínios; Via Epia sentido Noroeste 
(asa Norte); Núcleo Bandeirantes Park Way 
(no sentido Plano Piloto); EPTG sentido CIA 
(setor de Indústria); Cidade do Automóvel; 
Estrada lateral do Park Shopping (sentido 
Guará); próximo ao Shopping Iguatemi, Setor 
de Mansões; Via Epia, frente à Leroy sentido 
Park Shopping (Asa Norte) e entrada princi-
pal de Águas Claras pela EPTG.  Veja as fotos 
abaixo: 

 EM GOIÂNIA...

A mesma mensagem foi exposta em mais 
nove pontos de grande circulação na Capital 
Goiânia (GO). Os “frontdoors” também ficarão 

Arte publicada na revista Veja
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visíveis por período de 30 dias e estão posi-
cionados nos seguintes endereços: Avenida 
República do Líbano; Rua 9 com Avenida 
T-09; Avenida 4ª Radial; Avenida República 
do Líbano (Praça Tamandaré); Praça do Cru-
zeiro; Rua 243; Avenida T-63; Avenida 24 de 
Outubro e Avenida T-10. Veja Fotos abaixo:

 Para potencializar sua visualização, esta 
arte também foi publicada em jornais po-
pulares da região, como o Jornal Daqui, de 
Brasília-DF.

Com a divulgação em mídia de rua e im-
pressa finalizada, foi colocado em prática a 
segunda parte da campanha: a distribuição 
de folder educativo nos consultórios e clí-
nicas de oftalmologia. Em parceria com a 
Genom, empresa Patrona do CBO, foram im-
pressos 300 mil folders ilustrativos baseados 
na identidade visual do projeto e que diz o 
seguinte:

 “Olhos negros; olhos verdes; olhos cas-
tanhos; olhos azuis; não deixe eles ficarem 
vermelhos... Só o médico oftalmologista pode 
cuidar de sua visão. Ele é o único profissio-
nal com conhecimento e habilidade para fazer 
seu exame de vista e desenvolver o tratamen-
to ou recomendar os procedimentos para re-
cuperar ou melhorar a sua visão”. 

 Caso o médico oftalmologista deseje im-
primir a arte e distribuir entre seus pacientes 
(veja box abaixo) foi adicionado um espaço 
para inserir o logo de sua clínica antes de re-
alizar a impressão do arquivo.

 Veja abaixo a arte do folder:
 
Este material começará a ser entregue 

nas visitas, das equipes de venda da Genom, 
aos médicos oftalmologistas, em suas clínicas 
e consultórios.

 A última etapa deste projeto especial 
consiste na elaboração de uma peça audio-

visual, de 30 segundos, visando sua veicula-
ção na televisão, em horários de grande au-
diência. Esta iniciativa, porém, ainda não foi 
finalizada e aguarda os últimos detalhes de 
cronograma.

Publicação da proposta da 
campanha em jornal do 
Distrito Federal
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AS REDES SOCIAIS  
E O PORTAL CBO COMO 

AGENTES PROPAGADORES  
DA INFORMAÇÃO

 
Nenhuma campanha conquista pleno êxi-

to sem a participação e interação do seu pú-
blico alvo nas redes sociais. É importante ela-
borar estratégias para que este público seja 
atingido e, mais do que isso, sinta que, de al-
guma maneira, é parte influente do processo.

 O CBO utilizou os seus três canais de 
comunicação na internet, a página de perfil 
e fanpage no facebook, o portal CBO e seu 
canal do Youtube como agentes de propaga-
ção da informação, utilizando de postagens 
diárias e de um vídeo institucional com a par-
ticipação do presidente da entidade.

 Houve também uma campanha exclusiva 
para as redes sociais. No caso, foi criada uma 
capa de facebook (veja a arte acima) com a 
mesma identidade visual da proposta para 
a Revista Veja e disponibilizado para que os 
oftalmologistas adicionassem em suas res-
pectivas páginas sociais, por pelo menos um 
dia. A arte foi adicionada por centenas de of-
talmologistas.

 O viral destas iniciativas foi tão positivo 
que mais de 14 mil pessoas foram alcança-
das em 13 publicações durante a semana 
(05/05 a 10/05) apenas na fanpage do 
facebook. O site do CBO conquistou, neste 
mesmo período, 30.284 acessos únicos e ca-
minha para bater o seu recorde de acessos 
mensais em toda a história.

MATERIAL DISPONÍVEL 
NO SITE DO CBO

 
O Conselho Brasileiro de Oftalmolo-

gia sabe que deu um passo importante 
para iniciar os trabalhos de mídia para a 
valorização do médico oftalmologista, mas 
entende que este processo pode ser po-
tencializado com a ajuda de toda a classe 
oftalmológica. Por isso, o site www.cbo.
com.br, no link www.cbo.com.br/diadoof-
talmologista, disponibiliza o encarte do 
folder e a arte utilizada na mídia de rua, 
em alta definição, para uso dos médicos 
oftalmologistas em suas cidades.

 “O objetivo desta ação é oferecer ao 
colega oftalmologista a arte da campanha 
de forma gratuita para diminuir os investi-
mentos aplicados com a produção de uma 
nova arte. Neste cenário, o oftalmologista 
arcará apenas com os gastos de impressão 
e aluguel do espaço publicitário, caso seja 
em mídia de rua, ou da compra do espaço 
em jornais e revistas de sua região”, afirma 
Milton Ruiz Alves, presidente do CBO.

 Acesse o link www.cbo.com.br/dia-
dooftalmologista, faça o download da arte 
de seu interesse e divulgue na sua região!

 “O CBO vai continuar nesse diapasão: 
levando informação e atendendo o povo 
brasileiro, seja na saúde pública ou suple-
mentar e acompanhando as ações do Go-
verno Federal que interferem na nossa prá-
tica. Além disso, contamos com a parceria 
das lideranças regionais que compraram a 
ideia da campanha e iniciaram divulgações 
locais em outdoor, anúncio de jornal e de-
mais mídias”, finaliza Mariano dos Reis.

www.cbo.com.br
Arte do frontlight da 
campanha

Capa da campanha no facebook

Leonardo Mariano Reis
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C
omo Assessor Jurídico do CBO, 
recebo inúmeros questionamentos 
sobre quais as medidas adminis-
trativas e judiciais que devem ser 
adotadas com o objetivo de res-

guardar o regular direito do exercício profis-
sional médico no Brasil e impedir a confusão 
disseminada pelos não médicos em relação 
às leis e posicionamentos judiciais que ver-
sam sobre o tema.

Antes de responder pontualmente a esses 
questionamentos, necessários são alguns es-
clarecimentos preliminares. 

 O Brasil, como estado democrático de 
direito, tem em sua Constituição Federal 
(CF/88) a base para todas as demais legisla-
ções nacionais. O Exercício Profissional tam-
bém é previsto na CF/88, especialmente na 
segunda parte do inciso XIII de seu art. 5º, que 
estabelece a possibilidade da restrição legal 
da liberdade para o exercício das profissões, 
ao dispor que: “é livre o exercício de qualquer 
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei esta-
belecer”.

Conclusão inequívoca desse mandamento 
constitucional é a de que um profissional so-
mente pode exercer sua profissão dentro do 
limite legal da regulamentação de sua profis-
são.

O profissional médico possui sua atua- 
ção profissional delimitada pela Lei nº 
12.842/2013 (Lei do Ato Médico) e discorre 
sobre uma série de atividades privativas dos 
médicos, tais como, o prognóstico do diagnós-
tico nosológico; a indicação de internação e 
alta médica nos serviços de atenção à saú-
de; a realização de perícia médica e exames 
médico-legais (com exceções pontuais e es-
pecíficas); atestação médica de condições de 

Atuação do Médico 
Oftalmologista no Brasil:

(*) José Alejandro Bullón

você ainda tem dúvidas?

José Alejandro Bullón
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saúde, doenças e possíveis sequelas; atesta-
ção do óbito, exceto em casos de morte na-
tural em localidade em que não haja médico, 
entre outros.

No entanto, a parte que eu reputo mais im-
portante na lei é que pela primeira vez na His-
tória do Brasil, há uma previsão e autorização 
legal prévia e expressa para o que é diagnós-
tico nosológico e quem é o profissional apto 
para realiza-lo, ou seja, o médico.

A referida lei define o que é diagnóstico 
nosológico no §1º de seu artigo 4º, quando 
dita que é a determinação da doença que 
acomete o ser humano, aqui definida como 
interrupção, cessação ou distúrbio da função 
do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, 
no mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:  I - 
agente etiológico reconhecido; II - grupo iden-
tificável de sinais ou sintomas e III - alterações 
anatômicas ou psicopatológicas.

Também define quem é o profissional au-
torizado legalmente para a determinação do 
diagnóstico e do tratamento de doenças, em 
seu parágrafo único do artigo 2º, ao dispor 
que o médico desenvolverá suas ações pro-
fissionais no campo da atenção à saúde para: 
I - a promoção, a proteção e a recuperação da 
saúde; II - a prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento das doenças e III - a reabilitação 
dos enfermos e portadores de deficiências.

Assim, obedecendo o comando constitu-
cional já citado de que “é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendi-
das as qualificações profissionais que a 
lei estabelecer”, o médico é o único profis-
sional brasileiro que possui em sua legislação 
a autorização e competência para realizar 
diagnósticos nosológicos.

Feitos estes esclarecimentos preliminares, 
imperioso destacar quais são as principais dú-
vidas que cercam a atuação dos médicos of-
talmologistas e, principalmente, dos não médi-
cos que buscam confundir o pensamento da 
população.

1
O diagnóstico nosológico 

é um ato privativo do médico?

No rol da Lei nº 12.842/2013 (Lei do 
Ato Médico), entre os atos privativos do mé-
dico não consta o diagnóstico nosológico, por 
veto da Presidência da República. No entanto, 
apesar de não ser um ato privativo do médico 
somente o médico possui essa competência 
legal no Brasil. Nenhuma outra profissão pos-
sui essa autorização expressa. Assim, apesar 
de não ser legalmente privativo, o diagnóstico 
nosológico é um ato exclusivo e privativo, de 
fato, do médico, pois somente ele possui em 
sua lei regulamentadora essa atuação.

 
2

O simples fato de não constar 
no rol de atividades privativas 

do médico, faz com que o 
diagnóstico possa ser realizado 

por todos os outros profissionais, 
indistintamente?

Logicamente, não! Essa é uma mentira 
que se busca transformar em verdade, para le-
gitimar atos realizados em descompasso com 
a lei. Recordemos o que diz o inciso XIII do 
art. 5º da CF/88, que estabelece que: “é livre 
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro-
fissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. Portanto, somente pode 
realizar o diagnóstico nosológico o profissio-
nal que tenha em sua legislação autorização 
expressa para tanto e, hoje no Brasil, somente 
o médico é esse profissional.

 

3
O optometrista pode diagnosticar 

doenças e de maneira 
independente prescrever lentes e 
tratamentos para a saúde ocular?

Logicamente, não! Primeiramente porque 
não existe lei no Brasil que regulamente a 
optometria ou a reconheça como profissão. O 
único dispositivo legal que versa sobre a op-
tometria é o Decreto n. 20.931/32, em seu 
artigo 38 ao expor de maneira cristalina que 
É terminantemente proibido aos optometris-
tas a instalação de consultórios para atender 
clientes, devendo o material aí encontrado ser 
apreendido e remetido para o depósito públi-
co, onde será vendido judicialmente. Portanto, 
o legislador se preocupou em deixar extrema-

Não existe  
lei no Brasil que 
regulamente a 
optometria
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mente claro que o optometrista não pode se-
quer atender o público, quanto mais prescre-
ver lentes e tratamentos para a saúde ocular.

 

4
No campo da Oftalmologia, o que 
mais é vedado aos não médicos?

Nos artigos 38 e 39 do Decreto n. 
20.931/32 e nos artigo 9 a 16 do Decreto-
-Lei n. 24.492/34 temos que: 1) É vedado às 
casas de ótica confeccionar e vender lentes 
de grau sem prescrição médica; 2) É expres-
samente proibido ao ótico prático e demais 
empregados do estabelecimento, escolher ou 
permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso 
de lentes de grau, sob pena de processo por 
exercício ilegal da medicina, além das outras 
penalidades previstas em lei; 3) o estabeleci-
mento de venda de lentes de grau só poderá 
fornecer lentes de grau mediante apresenta-
ção da fórmula ótica de médico e 4) ao esta-
belecimento de venda de lentes de grau só 
é permitido, independente da receita médica, 
substituir por lentes de grau idêntico aquelas 

que forem apresentadas danificadas, vender 
vidros protetores sem grau, executar concer-
tos nas armações das lentes e substituir as ar-
mações quando necessário. A conclusão que 
se chega é que os profissionais não médicos, 
entre eles o optometrista e o ótico prático não 
podem atuar de forma independente, estando 
sua atuação restrita a recomendações médi-
cas.

 

5
Mas uma legislação tão  

antiga (Decreto n. 20.931/32  
e Decreto-Lei n. 24.492/34)  

ainda está em vigor?

Sim, continua em vigor! Em 20 de agosto 
de 2013, a Advocacia do Senado Federal, na 
figura do Dr. Rômulo Gobbi do Amaral – Ad-
vogado Geral Adjunto do Senado Federal, en-
viou ao Supremo Tribunal Federal o Ofício n. 
377/2013 – PRESID/ADVOSF, onde consta 
a continuidade de vigência desses dispositi-
vos legais. Ademais, o Superior Tribunal de 
Justiça já decidiu que Estão em vigor os dis-
positivos do Decreto 20.931/1932 que tratam 
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e lentes (Resp 1261642/SC, Rel. Ministro 
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

 

8 
O Poder Judiciário já tem 

posicionamento sedimentado 
sobre o tema?

Sim! Com mínimas exceções isoladas, o 
STJ, instância máxima que analisa a legali-
dade das normas infraconstitucionais, possui 
vários precedentes que ditam que as condu-
tas perpetradas por optometristas conspiram, 
à toda evidência, contra a saúde pública do 
Direito Federal e Territórios (AgRg no RMS 
26.300/DF, Rel. Ministro BENEDITO GON-
ÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
09/02/2010, DJE 18/02/2010). Também 
existem precedentes que ditam que é correto 
o posicionamento de impor aos profissionais 
optometristas a obrigação de não praticar atos 
privativos dos médicos oftalmologistas, tais 
como adaptar lentes de contato e realizar exa-
mes de refração, ou de vistas, ou teste de visão 
(Resp 1261642/SC, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
28/05/2013, DJe 03/06/2013). Finalizan-
do, o STJ dita que ao analisar o curso técni-
co de nível médio em técnico em óptica, cujo 
conteúdo programático prevê a verificação da 
acuidade visual, não restou devidamente com-
provada nos autos a sua habilitação para re-
ceitar ou prescrever grau de lentes de óculos. 
(HC 90.033/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, 
DJe 12/04/2010).

do profissional de optometria, tendo em vista 
que o ato normativo superveniente que os re-
vogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo 
Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/
MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 
(REsp 1169991/RO, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
04/05/2010, DJe 13/05/2010).

 

6
Mas a optometria não é uma 
profissão reconhecida pela 
Classificação Brasileira de 

Ocupações (Resolução 397/2002) 
– CBO, do Ministério do Trabalho 

e Emprego - MTE?

Não, a optometria não é uma profissão 
reconhecida nem regulamentada! Como o 
próprio MTE traz em seu sítio oficial, a Clas-
sificação Brasileira de Ocupações - CBO, 
instituída por portaria ministerial nº. 397, de 
9 de outubro de 2002, tem por finalidade a 
identificação das ocupações no mercado 
de trabalho, para fins classificatórios junto 
aos registros administrativos e domiciliares. 
Os efeitos de uniformização pretendida pela 
CBO são de ordem administrativa e não se 
estendem as relações de trabalho. Já a re-
gulamentação da profissão, diferentemen-
te da CBO é realizada por meio de lei, cuja 
apreciação é feita pelo Congresso Nacional, 
por meio de seus Deputados e Senadores, e 
levada à sanção do Presidente da República.

A própria CBO reconhece que não tem o 
condão de criar ou regulamenta profissões, 
servindo apenas para fins estatísticos. Nessa 
CBO estão inseridos ocupações como lenha-
dor, prostituta, guardador de carros e opto-
metristas. Assim, o fato da ocupação constar 
na CBO não lhe confere reconhecimento 
algum.

 

7
Mas a CBO não prevê que os 

optometristas realizem consultas 
e exames? O que o Poder 
Judiciário diz sobre isso?

O STJ já possui posicionamento sedi-
mentado sobre o tema ao dispor que a Por-
taria 397/2002 do Ministério do Trabalho e 
Emprego (que criou a CBO) é parcialmente 
inconstitucional, uma vez que extrapolou a 
previsão legal ao permitir que os profissionais 
optométricos realizem exames e consultas, 
bem como prescrevam a utilização de óculos 

 STJ já possui 
posicionamento 
sedimentado sobre 
o tema ao dizer que 
a portaria 392/2002 
e parcialmente 
inconstitucional

Ação policial contra 
o exercício ilegal da 

Medicina
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documentação possível (receitas, panfletos, 
cartazes etc...) que comprovem a atuação dos 
optometristas, fora da permissão legal que 
lhes é concedida, ou seja, a) a manipulação 
ou fabrico das lentes de grau; b) o aviamento 
perfeito das fórmulas óticas fornecidas por 
médico oculista e c) substituição por lentes 
de grau idêntico aquelas que lhe forem apre-
sentadas danificadas. 

Esse material deverá ser enviado para o 
CBO por intermédio deste e-mail, para que 
seja direcionado para a Assessoria Jurídica 
tomar as medidas necessárias e cabíveis jun-
to ao Ministério Público da cidade ou outras 
medidas judiciais que forem aplicáveis. Cada 
caso será analisado isoladamente e por isso 
é importante a atuação do médico em instruir 
sua denúncia com o maior número possível 
de provas. Cada médico que colaborar denun-
ciando receberá uma resposta a seu questio-
namento e poderá acompanhar o desenvolvi-
mento da atuação do CBO junto ao Ministério 
Público de sua cidade.

 

 9
Qual deve ser a atitude do  

médico oftalmologista quando 
tomar conhecimento da atuação 

de não médicos?

A defesa das prerrogativas profissionais  
é um dever de todo o médico, principalmen-
te nos dias de hoje quando tantos profissio-
nais não médicos buscam invadir o campo de  
atuação estabelecido por lei para os profis-
sionais da Medicina. Nesse sentido, o CBO 
busca ver respeitados os direitos e prerro-
gativas profissionais dispostos em lei, como 
acima demonstrado e, para isso, conta e tra-
balha com o Ministério Público. Faz parte da 
tradição do sistema processual brasileiro a in-
tervenção do Ministério Público, na condição 
de fiscal da lei (também denominado de cus-
tos legis, em latim), nas demandas judiciais 
de natureza civil. Do ponto de vista constitu-
cional, os integrantes do MPF, em qualquer 
momento ou em qualquer área de atuação 
jamais deixam de fiscalizar o cumprimento 
e aplicação da lei. Essa posição, portanto, 
de fiscal da lei, é intrínseca à atuação de um 
membro do MPF. 

Assim, aproveitando que temos a lei do 
nosso lado e de que o Ministério Público é 
o fiscal da lei, orientamos todos os médicos 
que queiram participar da defesa das prerro-
gativas da profissão médica, a juntar toda a 

(*) José Alejandro Bullón 
Assessor jurídico do CBO, sócio do 
Escritório de Advocacia Bullón & 
Albuquerque Advogados Associados

A defesa das 
prerrogativas 
profissionais é dever 
de todo médico

Apreensão de material que era utilizado para exercício ilegal da Medicina
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Os Interessados em divulgar suas atividades científicas no JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO 
devem remeter as informações pelo fax (11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

Junho
07 IV Simpósio de Atualização em Oftalmologia do Hospital 

Banco de Olhos de Porto Alegre
 Local: Porto Alegre - RS
 Informações: http://www.hospitalbancodeolhos.org.br/

Julho
24 a 26 XVII Congresso Internacional da Sociedade Brasileiro de 

Oftalmologia
 Local: Hotel Windsor Barra - Rio de Janeiro - RJ
 Informações: www.congressosbo.com.br
  www.sboportal.org.br 

Outubro
02 a 04 VII Congreso ALACCSA-R del Hemisferio Sur
 Local: Hotel Hilton - Buenos Aires - Argentina
 Informações: Site: www.congresos-rohr.com/alaccsar2014

10 e 11 VII Congresso Baiano de Oftalmologia
 Local: Hotel Sheraton - Salvador - BA
 Informações: Site: www.sofba.com.br

Outubro / Novembro
30/10  XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo
a 01/11 Belo Horizonte - MG
 Informações: site: www.hospitalsaogeraldo.com.br/congressos

20142014

Setembro
 

03 a 06 
XXI Congresso Brasileiro de  
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia da Língua Portuguesa

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife – PE
Informações: www.congressocbo.com.br/cbo2014/
email: secretaria1@cbo2014.com.br/secretaria2@cbo2014.com.br 
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 Novembro
 
06 a 08 12º Congresso SOTRIM 
 Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro
 Local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEA)
 Uberaba - MG
 Informações: Tels.: (34) 3338-5343 ou 3312-0657

28 e 29 17° Congresso de Oftalmologia USP /
  16° Congresso de Auxiliar de Oftalmologia USP
 Local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
 Informações: Tels.: (11) 5084-9174 / 5082-3030
 E-mail: secretariausp@jdeeventos.com.br
 Site: www.oftalmologiausp.com.br
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Março
10 a 12 VII Congresso Brasileiro da SOBLEC
 Local: Maksoud Plaza Hotel - São Paulo - SP
 Informações: email: atendimento3@creativesolution.com.br
 Site: www.congressosoblec.com.br

Abril
05 a 07 38 º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro - SIMASP
 Local:  São Paulo - SP

Maio
14 a 16 XVI Simpósio Internacional da Sociedade 
 Brasileira de Glaucoma
 Local: Goiânia-GO
 Informações: email: sbglaucoma@sbglaucoma.com
 Site: www.sbglaucoma.com

21 a 23 XXII Congresso Internacional de Oculoplástica
 Local: Rio de Janeiro - RJ

Agosto
04 a 08 XXXI Congresso Pan-Americano de Oftalmologia
 Local: Bogotá - Colômbia
 Informações: Site: panamericano2015.socoftal.com

Setembro
02 a 05 XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
 Local: Florianópolis - Santa Catarina

20142014

Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
Departamento de Oftalmologia da Associação Médica Brasileira
Reconhecido como entidade de Utilidade Pública Federal pela Portaria 485 do Ministério da Justiça
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Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve ha-
ver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos 
Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos 
Brasileiros de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Vi-
sual, durante o qual não devem ser realizados eventos 
oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada e trans-
formada no artigo 107 do Regimento Interno do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. Em 2014, este interstício vai 
de 20 de julho a 06 de outubro. 
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