




m 25 de outubro, o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia publicou 
o suplemento “Um Olhar Sobre o 
Brasil” no jornal Folha de São Paulo. 
Em suas oito páginas, em linguagem 
jornalística, apresentou o resumo do 

Censo Oftalmológico 2014 e as medidas constantes 
do Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular, entregue ao 
Ministério da Saúde em maio último.

O suplemento, reproduzido nas páginas seguintes 
do JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO, 
foi a forma que o CBO encontrou para iniciar a 
discussão sobre a importância da saúde ocular para a 
Cidadania e para provocar debates sobre as medidas 
que propôs ao governo para levar a assistência 
oftalmológica de qualidade a todos os brasileiros, 
independente da classe social ou do local de moradia.

Para o presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, 
o ponto central das medidas apresentadas pelo CBO 
ao governo e à sociedade é o deslocamento da refração 
e de grande parte da assistência oftalmológica para 
a Secretaria de Atenção Primária do Ministério da 
Saúde, ao invés de toda a especialidade estar alocada na 
Secretaria de Assistência Especializada, como ocorre 
atualmente.

Longe de ser uma providência burocrática, tal 
mudança permitiria que soluções criativas pudessem 
ser tentadas e concretizadas, em conjunto e como 
complemento de programas multidisciplinares de 
sucesso, principalmente com o Programa de Saúde 
da Família (PSF), com utilização de tecnologia 
apropriada e acessível e possibilitaria a criação de uma 
rede de referenciamento em Saúde Ocular realmente 
eficiente. O resultado seria o aumento imediato da 
qualidade de vida de significativa parcela da população 
a custos inversamente proporcionais à importância dos 
benefícios obtidos para o governo e a sociedade.

Nas páginas seguintes do JORNAL 
OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO temos a 
reprodução do documento publicado na Folha de São 
Paulo, algumas informações do Censo 2014 e, em 
seguida, avaliações de alguns médicos oftalmologistas 
que exercem liderança na Especialidade e acumularam 
grande experiência no atendimento oftalmológico de 
qualidade para contingentes populacionais.

E

O ponto central das 
medidas apresentadas 
pelo CBO ao governo 
e à sociedade é o 
deslocamento da refração 
e de grande parte da 
assistência oftalmológica 
para a Secretaria de 
Atenção Primária do 
Ministério da Saúde
Milton Ruiz

Mais de 16,3 mil oftalmologistas 
atuam no país. Com isso, o Brasil su-
pera com folga a proporção de  ha-
bitantes por especialistas recomen-
dada pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Porém, em conse-
quência da distribuição desigual 
dos profissionais pelo território, 
23% dos brasileiros não têm acesso 
a oftalmologistas. 

Com o objetivo de contribuir para 
eliminar essa lacuna, o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
protocolou, no Ministério da Saúde, 
um projeto integrado por 15 inicia-
tivas que, se introduzidas, têm o po-
tencial para transformar o anseio de 
universalização do atendimento em 
realidade e promover uma efetiva 
redução no número de pessoas afe-
tadas por doenças oculares.
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Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), 
entidade representati-
va dos médicos oftal-
mologistas brasileiros, 
reverenciados como os 
mais capazes de todo 

o mundo para a solução de problemas de 
saúde do olho e da visão, mantendo o foco 
no ensino da especialidade e no cidadão 
usuário dos sistemas de saúde pública e 
privada, trabalha pelo fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), da Saúde 
Suplementar e pela integração entre os se-
tores público e privado.

O subfinanciamento histórico da 
saúde pública e um conjunto de omissões 
de gestores acabaram por tornar a saúde a 
maior preocupação nacional. O SUS cria-
do há vinte e seis anos para que toda a po-
pulação pudesse ter acesso ao atendimento 
público de saúde amarga recursos tímidos 
desde o seu nascimento. Segundo a Cons-
tituição, a saúde faz parte do orçamento 
da seguridade social ao lado de Previdên-
cia, assistência e amparo ao trabalhador. A 
receita para estas áreas vem das contribui-
ções sociais sobre a folha de pagamento, 
do lucro e do faturamento das empresas e 
tornou-se insuficiente para atender todas 
as despesas. 

A saúde vem perdendo a disputa por 
estes recursos. E, para piorar, a expansão 
das verbas da saúde, também vem sendo 
comprometida pela escolha da adminis-

tração de priorizar os programas de 
transferências de renda às famílias. 

Segundo a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), a 
saúde movimenta 9,2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro, ou 
seja, R$ 444,8 bilhões. Desse total, o 
setor público mobiliza 4,1 % do PIB 
(R$ 196,9 bilhões) divididos pelas 
esferas Federal (1,8% PIB, R$89,6 
bilhões), Estadual (0,9% PIB, R$ 
44,0 bilhões) e Municipal (1,3% 
PIB, R$ 63,3 bilhões). É menos do 
que Argentina (4,9%), Reino Unido 
(7,69%) e EUA (8,22%) e mais do 
que o Chile (3,53%). 

O SUS, combalido pelo subfi-
nanciamento, sofre com falta de mé-

dicos em postos e hospitais mal distribuí-
dos País afora e unidades em mau estado, 
sem oferta universal de exames simples ou 
complexos e tratamentos modernos para 
a doença identificada. Neste cenário, por-
tanto, não deixam de ser desanimadoras as 
perspectivas para os usuários do SUS.

Por sua vez, o setor privado movimen-
ta 5,1% do PIB ou R$ 247,9 bilhões, divi-
didos em Saúde Suplementar (2,2% PIB, 
R$ 108,3 bilhões) e out of pocket (2,9% 
PIB, R$139,6 bilhões). Os problemas na 
Saúde Suplementar incluem lacunas no 
atendimento aos pacientes de planos de 
saúde e baixos valores pagos aos médicos 
desses planos. 

A necessidade de reivindicar hono-
rários e condições adequadas de trabalho 
vêm aglutinando médicos especialistas em 
cooperativas. Para os médicos especialistas 
e pacientes, muitas são as vantagens deste 
cooperativismo. 

Na prática, fazem parte da agenda 
prioritária para todo o setor a preocupação 
com o crescimento das despesas assisten-
ciais, incorporação de novas tecnologias, 
envelhecimento da população assistida, 
esforço para a inclusão da população de-
sassistida e a contratação dos profissionais 
médicos. Os números acima mostram que 
o subfinanciamento, a falta de uma gestão 
qualificada e a não sustentabilidade consti-
tuem os grandes desafios do setor da saúde. 

Durante o seu planejamento estraté-
gico para o período 2013-2015 o CBO in-
cluiu, entre as ações previstas, a elaboração 
do projeto “Mais Acesso à Saúde Ocular”. 
O documento, composto por quinze ações 
que explicitam o que precisa ser feito para 
garantir saúde ocular de qualidade para to-
dos os brasileiros, foi protocolado junto ao 
Ministério da Saúde (MS) em 07 de maio 
de 2014, também foi publicado na Folha 
de São Paulo em 25 de outubro e está sen-
do repercutido neste número do JORNAL 
OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO. 

A necessidade de ampliar o acesso 
do Brasileiro à saúde ocular de qualidade 
ofereceu ao CBO excelente oportunidade 
para repensar o sistema público de saúde 
ocular do País e propor ao Ministério da 
Saúde ações para a sua melhoria. A sus-
tentabilidade, a qualidade do sistema de 
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A PALAVRA DO PRESIDENTE

Milton Ruiz Alves
 Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
 Gestão 2013/ 2015

Atualmente, cerca de 25% da popula-
ção é assistida por planos ou seguros de saú-
de e 150 milhões de brasileiros dependem 
do SUS. O número de pessoas com mais de 
sessenta anos triplicará nos próximos vinte 
anos, acarretando aumento substancial do 
custo da saúde. Enquanto os recursos fi-
nanceiros arrecadados pelo governo federal 
cresceram quatro vezes desde o início da 
década passada, a participação da saúde no 
orçamento público não acompanhou, le-
vando a limitações da infraestrutura, apoio 
financeiro e recursos humanos. 

É importante estabelecer critérios 
para o aporte de recursos mínimos pela 
União, assim como há para os Estados (12% 
da arrecadação) e Municípios (15% da ar-
recadação). O valor aplicado em saúde pela 
União é estabelecido a partir do gasto no 
ano anterior acrescido do percentual de va-
riação do PIB. 

Em consonância com as entidades 
médicas, o CBO apoia a proposta dos 10% 
da receita corrente bruta da União para a 
saúde ou “política similar” e luta pela cria-
ção de uma carreira nacional para o médico 
oftalmologista com pisos adequados garan-
tidos. Urge, portanto, vencer o subfinan-
ciamento, qualificar a gestão e conseguir a 
sustentabilidade no setor de saúde! 

saúde ocular e a inserção do médico oftal-
mologista na Atenção Básica motivaram o 
CBO a acompanhar a elaboração pelo Mi-
nistério da Saúde do “novo” SUS na área da 
Oftalmologia. Com o documento em tela, 
o CBO sinalizou ao ministério como in-
corporar inovação científica e tecnológica 
ao SUS para vencer o desafio de oferecer 
aos brasileiros assistência médico-oftalmo-
lógica resolutiva a partir da Atenção Bási-
ca. Não há como imaginar ações básicas de 
saúde ocular no SUS sem a participação do 
médico oftalmologista!

Na elaboração do “novo” SUS Oftal-
mologia, o CBO defende a adoção de um 
modelo assistencial coordenado e integra-
do (linhas de cuidados continuados ofere-
cidos por redes assistenciais integradas en-
tre os setores público e privado), com foco 
no paciente e na continuidade dos cuida-
dos. Nessa construção, o CBO defende o 
Credenciamento Universal como estraté-
gia para aumentar o número de oftalmolo-
gistas que atendem pelo SUS e apresenta, 
também, propostas de interiorização da 
especialidade. 

O CBO propõe, entre outras, as 
seguintes ações para a ocupação das 

regiões desassistidas e para ampliar o 
acesso da população à saúde ocular: 

 1) estímulo à instalação de Centros Of-
talmológicos em áreas prioritárias 
para o SUS; 

 2) inserção da Oftalmologia na Aten-
ção Primária à Saúde do SUS; 

 3) criação de tabela de remuneração 
diferenciada em localidades; priori-
tárias para o SUS; 

 4) ações combinadas de estímulo à for-
mação de residentes e estágios em 
áreas desassistidas; 

 5) inserção de tecnologias para rastre-
amento das principais causas de ce-
gueira e 

 6) implantação de um sistema nacional 
de avaliação da qualidade da saúde. 



PROJETO
MAIS ACESSO À SAÚDE OCULAR
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País supera a relação recomendada  
de oftalmologista por habitantes, mas 
revela realidades de acesso variadas

O Censo Oftalmológico 
2014, realizado pelo Conse-
lho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO), revela que nos 
26 estados do país e no Dis-
trito Federal atuam 16.395 
médicos especialistas em 
saúde ocular. 

Considerando que 6% 
desses profissionais aten-
dem pacientes em mais de 
uma cidade, o número pode 
ser ajustado, para efeito da 
avaliação da distribuição 
do contingente, para 17.325  
oftalmologistas. É um cres-
cimento de 80,1% compara-
tivamente a dados de 2001.

Com esses números, o país 
registra um indicador digno 
das nações desenvolvidas: 
há um especialista para cada 
grupo de 11.604 pessoas. A 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estabelece 
como ideal a proporção de 
um para 17.000.

Atendimento
O dado é animador, porém 

apenas 848 dos 5.570 muni-
cípios brasileiros, ou 15%, 
contam com o atendimen-
to de especialistas em saú-
de ocular. Ou seja, 85% das 
localidades e praticamente 
um quarto dos 201 milhões 

de habitantes do país per-
manecem desassistidos. Pelo 
critério de Redes de Assis-
tência à Saúde (RAS), que 
representam arranjos orga-
nizativos de ações e serviços 
de saúde em uma mesma re-
gião, 362 das 439 redes ins-
taladas no Brasil, ou 82,4%, 
contam com pelo menos um 
oftalmologista em um dos 
municípios que as integram.

Concentração
“Há concentração de pro-

fissionais em cidades maio-
res, sendo que um número 
significativo de municípios, 
onde vivem 67 milhões de 
brasileiros, não conta com 
oftalmologistas”, descreve o 
presidente do CBO, Milton 
Ruiz Alves. Mas ele reforça 
que o atendimento pode ser 
prestado nas cidades que 
sediam as Redes de Assis-
tência à Saúde.

De acordo com o Censo, 

na Região Sudeste, onde vi-
vem 42% da população bra-
sileira, estão 57% dos espe-
cialistas em olhos – ou seja, 
há um profissional para cada 
8.601 habitantes. 

Nas Regiões Sul, Centro-
-Oeste e Nordeste estão, 
respectivamente, 15%, 7% e 
19% desses profissionais, o 
que também garante, na mé-
dia, proporções adequadas 
à recomendação da OMS 
(ainda que nos estados de 
Alagoas, Sergipe, Paraíba e 
Maranhão exista déficit). 

No Norte brasileiro, em 
compensação, há apenas 
um oftalmologista para cada 
30.491 habitantes. Todos 
os estados – Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, 
Roraima e Tocantins – regis-
tram carência significativa 
de especialistas. 

 “A má distribuição pelo 
território nacional acompa-
nha a falta de política gover-
namental para estimular a 
interiorização em qualquer 
área: faltam advogados, en-
genheiros, administradores, 
dentistas, psicólogos e uma 
gama de outros profissio-
nais em boa parte do territó-
rio nacional”, avalia Mauro 
Nishi, tesoureiro do CBO. 

RAIO-X DA 
OFTALMOLOGIA 
NO BRASIL

CENSO

PROPORÇÃO NO BRASIL  É  DE

11.604
HABITANTES PARA CADA  
 OFTALMOLOGISTA EM ATUAÇÃO

OFTALMOLOGISTAS CAPITAIS X INTERIOR DO BRASIL 

Capitais
9.531

Interior
7.794

Total
17.325

Região Oftalmologistas População (em milhões) Oftalmologista/habitante
Norte 
 Acre 20 0,8 38.823
 Amapá 16 0,7 45.937
 Amazonas 162 3,8 23.506
 Pará 235 8,0 33.913
 Rondônia 55 1,7 31.422
 Roraima 15 0,5 32.538
 Tocantins 54 1,5 27.373

Nordeste 
 Alagoas 182 3,3 18.137
 Bahia 996 15,0 15.105
 Ceará 529 8,8 16.595
 Maranhão 148 6,8 45.907
 Paraíba 210 3,9 18.640
 Pernambuco 677 9,2 13.601
 Piauí 183 3,2 17.400
 Rio Grande do Norte 201 3,4 16.786
 Sergipe 115 2,2 19.903

Centro-Oeste 
Distrito Federal 537 2,8 5.195
 Goiás 329 6,4 19.556
 Mato Grosso 163 3,2 19.522
 Mato Grosso do Sul 173 2,6 14.955

Sudeste 
Espírito Santo 227 3,8 16.914
 Minas Gerais 1883 20,6 10.936
 Rio de Janeiro 2363 16,4 6.927
 São Paulo 5348 43,7 8.165

Sul 
Paraná 1031 11 10.667
Santa Catarina 544 6,6 12.195
Rio Grande do Sul 929 11,2 12.017

LEGENDA
Carente: menos que um oftalmologista para 18.000 habitantes
Adequado: um oftalmologista para um número de habitantes entre 17.000 e 18.000
Saturado: mais que um oftalmologista para 17.000 habitantes

EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE OFTALMOLOGISTAS NO BRASIL

NÚMERO DE HABITANTES POR OFTALMOLOGISTA

EVOLUÇÃO EM MUNICÍPIOS COM OFTALMOLOGISTAS

RECOMENDAÇÃO OMS: 17.000

Oftalmologistas 
(capitais x interior do Brasil)

Oftalmologistas (capitais x interior do Brasil) 
Capitais 9.542
Interior 7.873
Total 17415

+80,1%

AP
MA
AC
PA
RR
RO
TO
AM
SE
GO
MT
PB
AL
PI
ES
RN
CE
BA
MS
PE
SC
RS
MG
PR
SP
RJ
DF

 Amapá
 Maranhão
 Acre
 Pará
 Roraima
 Rondônia
 Tocantins
 Amazonas
 Sergipe
 Goiás
 Mato Grosso
 Paraíba
 Alagoas
 Piauí
Espírito Santo
 Rio Grande do Norte
 Ceará
 Bahia
 Mato Grosso do Sul
 Pernambuco
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
 Minas Gerais
Paraná
 São Paulo
 Rio de Janeiro
Distrito Federal

População (em milhões)

0,8
0,7
3,8
8,0
1,7
0,5
1,5

3,3
15,0
8,8
6,8
3,9
9,2
3,2
3,4
2,2

2,8
6,4
3,2
2,6

3,8
20,6
16,4
43,7

11
6,6
11,2

45.937
45.907
38.823
33.913
32.538
31.422
27.373
23.506
19.903
19.556
19.522
18.640
18.137
17.400
16.914
16.786
16.595
15.105
14.955
13.601
12.195
12.017
10.936
10.667

8.165
6.927
5.195

REALIDADE POR ESTADO
Relação oftalmologista/população para cada estado 

ENTENDA

Carente
Menos que um 
oftalmologista para 
18.000 habitantes

Adequado
Um oftalmologista para 
um número de habitantes 
entre 17.000 e 18.000

Plenamente atendido
Mais que um 
oftalmologista para 
17.000 habitantes

11.604

30.491

17.215

12.474
11.500

8.601
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28
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326

848

42

146
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200

381

*Considera médicos que atuam em mais de um município . Com isso o número total de profissionais , 
que é de 16.395, passa a ser 17.325.

9.622

250
1.685

6131.285

5.789

17.325

557

3.241

1.202
2.504

9.821

2001 2013

2001 2013

Atenção à saúde
Conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos 
os níveis de governo, para o atendimento às demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três 
grandes campos, a saber: o da assistência, o das 
intervenções ambientais e o das políticas externas no 
setor Saúde.

Atenção básica (primária) 
É um conjunto de ações, de caráter individual e 
coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos 
sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde,
a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.

Atenção de média complexidade (secundária)
Compreende ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam atender aos principais 
problemas de saúde da população, cuja prática e clínica 
demandem a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos de 
apoio diagnóstico e terapêutico que não justifique a sua 
oferta em todos os municípios do país.

Atenção de alta complexidade (terciária) 
É composta por procedimentos que exigem 
incorporação de altas tecnologias e alto custo, não 
sendo ofertadas por todas unidades de federação.

Fonte: Glossário Ministério da Saúde
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Estratégia para a universalização do acesso
Um dos propósitos do 

Censo Oftalmológico é jus-
tamente oferecer uma ferra-
menta para a formulação de 
estratégias de universaliza-
ção do acesso da população 
a serviços de saúde ocular. 

“Hoje, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) desenvolve 
atividades como mutirões 
para atender a casos de ca-
tarata, glaucoma e diabe-
tes, bem como o Programa 
Olhar Brasil. São iniciativas 
importantes, mas acredita-
mos na necessidade de in-
cluir a atuação do oftalmo-
logista nas ações de atenção 
básica à saúde, de forma a 
realizarmos um trabalho 
abrangente e permanente 
em favor da saúde ocular, 
que contemple a prevenção 
e a orientação desde a in-
fância”, avalia o presidente 
do CBO, Milton Ruiz Alves. 

Há, por parte da entida-
de, o entendimento de que 
o acompanhamento oftal-
mológico desde os primei-
ros anos de vida dos brasi-
leiros e a incorporação dos 
especialistas às iniciativas 
de atenção primária terão 
impactos significativos para 
a sociedade. 

Uma das batalhas do 
CBO, por exemplo, refere-
-se à criação de lei que tor-
na obrigatório o “Teste do 
Olhinho” em recém-nasci-
dos – o que já acontece em 
alguns estados e cidades do 
país, a exemplo de São Pau-
lo, Bahia, Distrito Federal e 
Rio de Janeiro, entre outros. 

O exame, simples, rápido 
e indolor, consiste na iden-
tificação de um reflexo ver-
melho, que aparece quando 
um feixe de luz ilumina o 
olho do bebê e permite de-

tectar qualquer alteração 
que cause obstrução no eixo 
visual, como catarata, glau-
coma congênito e outros 
problemas – cujo diagnósti-
co precoce pode possibilitar 
o tratamento no tempo cer-
to e o desenvolvimento nor-
mal da visão. 

Prevenção
Outra proposta que deve 

se tornar lei, em breve, é a 
de obrigatoriedade de testes 
de visão em todas as crian-
ças que ingressam na escola, 
o que permitirá identificar
precocemente os problemas 
de visão. 

Os erros de refração, 
como miopia e hiperme-
tropia, são responsáveis 
por 20% dos casos de baixo 
rendimento de estudantes e 
contribuem para o aumen-
to da taxa de evasão já nos 

primeiros anos de ensino, 
impedindo a maior qualifi-
cação do aluno para o mer-
cado de trabalho futuro. 
Segundo Alves, a identifi-
cação de erros de refração 
pode ser feita por professo-
res treinados, assim como 
jovens adultos conseguem 
autodiagnosticar dificulda-
des de visão.

“Precisamos, desde os 
primeiros anos de vida das 
crianças, proporcionar o 
acesso a exames e avaliações 
que permitam a prevenção 
e correção de problemas  
oftalmológicos”, detalha Al-
ves. “Temos profissionais em 
número suficiente no Brasil 
para prestarmos esse atendi-
mento”, reforça o presidente 
do CBO, lembrando que há 
oftalmologistas em 82,4% 
das Redes de Assistência à 
Saúde espalhadas pelo país.

 

ATENÇÃO À SAÚDE – Conjunto de ações levadas a efeito 
pelo SUS, em todos os níveis de governo, para o atendi-
mento às demandas pessoais e das exigências ambientais, 
compreende três grandes campos, a saber: o da assistência, 
o das intervenções ambientais e o das políticas externas no
setor Saúde.

ATENÇÃO BÁSICA (PRIMÁRIA) – É um conjunto de ações, 
de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível de 
atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da 
saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.

ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (SECUNDÁRIA) 
– Compreende ações e serviços ambulatoriais e hospitalares
que visam atender aos principais problemas de saúde da po-
pulação, cuja prática e clínica demandem a disponibilidade de 
profissionais especializados e a utilização de recursos tecnoló-
gicos de apoio diagnóstico e terapêutico que não justifique a 
sua oferta em todos os municípios do país.

ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE (TERCIÁRIA) – É 
composta por procedimentos que exigem incorporação de 
altas tecnologias e alto custo, não sendo ofertadas por todas 
unidades de federação.

Fonte: Glossário Ministério da Saúde

"OS ERROS DE REFRAÇÃO, COMO 
MIOPIA E HIPERMETROPIA, SÃO 
RESPONSÁVEIS POR

20%
DOS CASOS DE BAIXO 
RENDIMENTO DE ESTUDANTES"
Milton Ruiz Alves

ENTENDA

OFTALMOLOGISTAS CAPITAIS X INTERIOR DO BRASIL 

Capitais
9.531

Interior
7.794

Total
17.325

Região Oftalmologistas População (em milhões) Oftalmologista/habitante
Norte 
 Acre 20 0,8 38.823
 Amapá 16 0,7 45.937
 Amazonas 162 3,8 23.506
 Pará 235 8,0 33.913
 Rondônia 55 1,7 31.422
 Roraima 15 0,5 32.538
 Tocantins 54 1,5 27.373

Nordeste 
 Alagoas 182 3,3 18.137
 Bahia 996 15,0 15.105
 Ceará 529 8,8 16.595
 Maranhão 148 6,8 45.907
 Paraíba 210 3,9 18.640
 Pernambuco 677 9,2 13.601
 Piauí 183 3,2 17.400
 Rio Grande do Norte 201 3,4 16.786
 Sergipe 115 2,2 19.903

Centro-Oeste 
Distrito Federal 537 2,8 5.195
 Goiás 329 6,4 19.556
 Mato Grosso 163 3,2 19.522
 Mato Grosso do Sul 173 2,6 14.955

Sudeste 
Espírito Santo 227 3,8 16.914
 Minas Gerais 1883 20,6 10.936
 Rio de Janeiro 2363 16,4 6.927
 São Paulo 5348 43,7 8.165

Sul 
Paraná 1031 11 10.667
Santa Catarina 544 6,6 12.195
Rio Grande do Sul 929 11,2 12.017

LEGENDA
Carente: menos que um oftalmologista para 18.000 habitantes
Adequado: um oftalmologista para um número de habitantes entre 17.000 e 18.000
Saturado: mais que um oftalmologista para 17.000 habitantes

EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE OFTALMOLOGISTAS NO BRASIL

NÚMERO DE HABITANTES POR OFTALMOLOGISTA

EVOLUÇÃO EM MUNICÍPIOS COM OFTALMOLOGISTAS

RECOMENDAÇÃO OMS: 17.000

Oftalmologistas 
(capitais x interior do Brasil)

Oftalmologistas (capitais x interior do Brasil) 
Capitais 9.542
Interior 7.873
Total 17415

+80,1%

AP
MA
AC
PA
RR
RO
TO
AM
SE
GO
MT
PB
AL
PI
ES
RN
CE
BA
MS
PE
SC
RS
MG
PR
SP
RJ
DF

 Amapá
 Maranhão
 Acre
 Pará
 Roraima
 Rondônia
 Tocantins
 Amazonas
 Sergipe
 Goiás
 Mato Grosso
 Paraíba
 Alagoas
 Piauí
Espírito Santo
 Rio Grande do Norte
 Ceará
 Bahia
 Mato Grosso do Sul
 Pernambuco
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
 Minas Gerais
Paraná
 São Paulo
 Rio de Janeiro
Distrito Federal

População (em milhões)

0,8
0,7
3,8
8,0
1,7
0,5
1,5

3,3
15,0
8,8
6,8
3,9
9,2
3,2
3,4
2,2

2,8
6,4
3,2
2,6

3,8
20,6
16,4
43,7

11
6,6
11,2

45.937
45.907
38.823
33.913
32.538
31.422
27.373
23.506
19.903
19.556
19.522
18.640
18.137
17.400
16.914
16.786
16.595
15.105
14.955
13.601
12.195
12.017
10.936
10.667

8.165
6.927
5.195

REALIDADE POR ESTADO
Relação oftalmologista/população para cada estado 

ENTENDA

Carente
Menos que um 
oftalmologista para 
18.000 habitantes

Adequado 
Um oftalmologista para 
um número de habitantes 
entre 17.000 e 18.000

Plenamente atendido
Mais que um 
oftalmologista para 
17.000 habitantes

11.604

30.491

17.215

12.474
11.500

8.601
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45%55%

677

28
115

47

161

326

848

42

146
79

200

381

*Considera médicos que atuam em mais de um município . Com isso o número total de profissionais , 
que é de 16.395, passa a ser 17.325.

9.622

250
1.685

6131.285

5.789

17.325
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3.241

1.202
2.504

9.821
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Atenção à saúde
Conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos 
os níveis de governo, para o atendimento às demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três 
grandes campos, a saber: o da assistência, o das 
intervenções ambientais e o das políticas externas no 
setor Saúde.

Atenção básica (primária) 
É um conjunto de ações, de caráter individual e 
coletivo, situadas no primeiro nível de atenção dos 
sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde,
a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação.

Atenção de média complexidade (secundária)
Compreende ações e serviços ambulatoriais e 
hospitalares que visam atender aos principais 
problemas de saúde da população, cuja prática e clínica 
demandem a disponibilidade de profissionais 
especializados e a utilização de recursos tecnológicos de 
apoio diagnóstico e terapêutico que não justifique a sua 
oferta em todos os municípios do país.

Atenção de alta complexidade (terciária) 
É composta por procedimentos que exigem 
incorporação de altas tecnologias e alto custo, não 
sendo ofertadas por todas unidades de federação.

Fonte: Glossário Ministério da Saúde

Divulgação
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Projeto sugerido pelo CBO ao Ministério da Saúde indica conjunto de ações 
complementares para viabilizar o acesso de todos os brasileiros à saúde ocular

“Se não incluirmos o aten-
dimento oftalmológico na 
atenção básica no SUS, não 
resolveremos o problema 
da saúde ocular do brasilei-
ro. Com uma consulta sim-
ples, porém, realizada por 
um médico capacitado, seria 
possível resolver aproxima-
damente 80% dos problemas 
de saúde ocular, dispensando 
a busca por um atendimen-
to mais especializado”, defi-
ne o presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), Milton Ruiz Alves. 

Partindo dessa premissa, 
o CBO formatou o projeto
Mais Acesso à Saúde Ocular, 
protocolado no Ministério da 
Saúde, em maio de 2014. Pre-
vê 15 ações para promover 
a universalização do acesso 
dos brasileiros à especialida-
de médica e, assim, reduzir 
também os números relativos 
às doenças dos olhos, com 
benefícios diretos e indiretos 
à população e ao Brasil. 

Cada uma das iniciativas 
sugeridas (resumidas abai-

xo e detalhadas nas páginas a 
seguir) pode ser desenvolvi-
da independentemente. “Mas 
cada uma tem um efeito ca-
talisador sobre as outras, de-
vendo ser consideradas na sua 
totalidade para o sucesso real 
ser alcançado”, avalia Alves.

Abrangência
Para o ex-presidente do 

CBO, Elisabeto Ribeiro Gon-
çalves, o projeto é comple-
to, abrangente e factível. “É 
completo porque detalha sua 
operacionalidade, sem deixar 
lacunas. É abrangente por-
que, amparado em dados es-
tatísticos e epidemiológicos 
recentes e confiáveis, identi-
fica a carência onde quer que 
ela esteja. E é factível porque 
o CBO não é nenhum neófi-
to nessa questão de assistên-
cia aos brasileiros carentes, 
com larga experiência por 
intermédio de campanhas e 
mutirões, desenvolvidos pela 
entidade, normalmente em 
parceria com o poder públi-
co”, descreve. 

UM PROGNÓSTICO  
OTIMISTA PARA O PAÍS

PROPOSTA

OS OBJETIVOS
DO PROJETO 
1. Ampliar a inserção do médico

oftalmologista nas unidades
de atendimento do SUS, a fim
de aumentar a oferta na área
de saúde ocular;

2. Diminuir a carência de
oftalmologistas nas regiões
prioritárias para o SUS,
de forma a reduzir as
desigualdades regionais na
área de saúde ocular;

3. Fortalecer a política de
educação permanente com
a integração ensino-serviço,
a atuação do CBO e de
seus serviços credenciados
de especialização em
oftalmologia na supervisão
acadêmica das atividades
desempenhadas pelos
médicos especializados
na área.

OS 15 PONTOS DO MAIS ACESSO À SAÚDE OCULAR
CRIAR Política 
Nacional de 
Atenção à 
Saúde Ocular 
que considere 
a atuação do 
oftalmologista na 
atenção básica 
e na atenção 
especializada.

CRIAR o 
"vale-consulta 
oftalmológica” 
ou “cheque-
oftalmologista”. 
(Página 5)

INTRODUZIR 
o transporte
sanitário. 
(página 5)

ESTIMULAR 
a instalação 
de centros 
oftalmológicos 
em áreas 
prioritárias  
para o SUS. 
(Página 6)

ESTRUTURAR 
um programa 
de oftalmologia 
comunitária 
que atuaria na 
atenção básica 
em oftalmologia. 
(Página 7)

DESENVOLVER 
um plano de 
carreira federal 
para o médico 
oftalmologista 
comunitário. 
(Página 6)

ESTABELECER 
parceria entre 
CBO e Ministério 
da Saúde para 
a elaboração de 
um novo Censo 
Oftalmológico. 
(Página 6)

VIABILIZAR 
a instalação e 
manutenção 
de consultórios 
móveis. 
(Página 6)

Shutterstock
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Atenção básica para a saúde dos olhos
A proposta central do 

projeto Mais Acesso à Saú-
de Ocular pode ser resumi-
da numa frase: inserção da 
saúde ocular e do oftalmo-
logista na atenção primária. 

“O médico oftalmologis-
ta é o profissional indicado 
para se responsabilizar pela 
atenção primária à saúde 
ocular e visual. Qualquer 
outra solução será econo-
micamente perdulária, so-
cialmente injusta e cientifi-
camente incorreta”, analisa 
Marcos Ávila, professor ti-
tular de oftalmologia da Fa-

culdade de Medicina da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), e ex-presi-
dente do CBO.

De acordo com o vice-
-presidente do CBO, Renato 
Ambrósio Júnior, "o oftal-
mologista é o único profis-
sional com capacitação para 
realizar exame clínico, esta-
belecer diagnóstico e elabo-
rar 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."

Porta de entrada
Na perspectiva do Conse-

lho, o “modelo SUS” vigente 
restringe o acesso da popu-
lação à saúde ocular, pois a 
especialidade está longe da 
porta de entrada no Sistema 
Único de Saúde. As políti-
cas desenvolvidas pelo Mi-
nistério colocam o serviço 
oftalmológico em níveis se-
cundário e terciário de com-
plexidade. Qualquer caso 

relacionado a patologias nos 
olhos é encaminhado para 
atendimento especializado, 
o que pode ser inviável por
questões de deslocamento 
ou, ainda, demorar muito.

 “O principal problema de 
saúde ocular refere-se a er-
ros de refração (como mio-
pia, hipermetropia, etc.), 
que podem ser facilmente 
identificados no nível bá-
sico de atendimento, com 
soluções que normalmente 
significam a confecção de 
óculos”, diz o presidente do 
CBO, Milton Ruiz Alves. 

Hoje, de acordo com es-
timativas do Conselho, 2,5 
milhões de brasileiros têm 
problemas de visão por fal-
ta de acesso a um médico 
que receite os óculos cer-
tos. Isso representa um im-
pacto negativo de 0,18% do 
PIB anual do país, ou seja, 
o equivalente a aproxima-
damente R$ 8,9 bilhões. 

“Com esse dinheiro, o go-
verno conseguiria dar aten-
ção oftalmológica e garantir 
a prescrição de óculos para 
todos os brasileiros”, afirma 
o presidente do CBO.

CRIAR tabela 
diferenciada de 
remuneração 
em localidades 
prioritárias  
para o SUS. 
(Página 6)

FOMENTAR 
mecanismos de 
renúncia fiscal ou 
outros benefícios 
financeiros para 
a aquisição de 
equipamentos. 
(Página 6)

ESTIMULAR a 
criação de residências 
médicas ou cursos 
de especialização 
em oftalmologia 
em localidades 
com baixa oferta 
de médicos 
oftalmologistas. 
(Páginas 6 e 8)

CAPACITAR equipes 
do Programa Saúde 
da Família para 
implementação 
de ações na 
atenção básica em 
oftalmologia.  
(Página 7)

OFERECER 
apoio didático e 
pedagógico, por 
ensino a distância 
pelo CBO, a 
profissionais  
da saúde. 
(Página 8)

DISPONIBILIZAR 
apoio técnico e 
consultoria em 
oftalmologia, por 
telemedicina  
pelo CBO.  
(Página 8)

ADOTAR, no âmbito 
do SUS, remuneração 
para os profissionais 
que atuem em 
educação a distância 
e telemedicina. 
(Página 8)

Medidas pontuais, mas que 
garantem resultados abrangentes

Medidas sugeridas pelo 
CBO para ampliar a inser-
ção dos oftalmologistas nas 
unidades de atendimento 
do SUS incluem a criação 
de um “vale-consulta oftal-
mológica”. A inspiração veio 
de uma bem-sucedida ex-
periência desenvolvida em 
Portugal, onde o “cheque-
-dentista” facilitou o acesso 
aos odontólogos.

O vale permitiria ao usuá-
rio escolher, de acordo 
com sua preferência e dis-
ponibilidade, o serviço de  
oftalmologia para fazer a 
sua consulta. “Ideia simples, 
autoexplicativa e, ao mesmo 
tempo, inovadora, o vale-
-consulta poderia ser aceito 

pelas clínicas credenciadas 
pelo SUS, disponibilizan-
do de maneira ágil e des-
burocratizada o acesso ao  
oftalmologista”, avalia Paulo 
Augusto de Arruda Mello, 
ex-presidente e atual coor-
denador do Conselho de 
Diretrizes e Gestão do CBO. 

Transporte sanitário
“A fim de mudar o pano-

rama de desassistência para 
a maioria dos municípios do 
país, principalmente naque-
les menos povoados e com 
problema de infraestrutura, 
o transporte de cidadãos de
sua região de domicílio para 
outra localidade que tenha 
assistência ocular é uma po-

lítica que deve ser introdu-
zida”, defende Mauro Nishi, 
tesoureiro do CBO. 

A solução, entre outras 
vantagens, amplia as ações 
para uma região, não se res-
tringindo a um município. 
De acordo com Nishi, os sis-
temas de transporte já nor-
malmente estabelecidos são 
utilizados para a transferên-
cia em casos de urgência e 
emergência, necessidade de 
procedimentos eletivos, ou, 
ainda, traslado de amostras 
para exames e dos resíduos 
sólidos das unidades sanitá-
rias. “A sugestão é facilitar a 
utilização desse sistema na 
expansão do acesso à saúde 
ocular”, conclui. 

1.158.000
DE BRASILEIROS SÃO CEGOS

4.000.000
DE BRASILEIROS TÊM 
DEFICIÊNCIA VISUAL (SEM 
CONTAR PESSOAS COM ERROS DE 
REFRAÇÃO OU PRESBIOPIA)

33 MIL
CRIANÇAS BRASILEIRAS SÃO 
CEGAS POR DOENÇAS QUE 
PODERIAM TER SIDO EVITADAS 
OU TRATADAS

100 MIL
CRIANÇAS TÊM ALGUMA 
DEFICIÊNCIA VISUAL

Shutterstock
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Medidas como plano de carreira no serviço público e isenção fiscal para 
aquisição de equipamentos podem ser atrativos para a migração de médicos

O número expressivo de 
médicos oftalmologistas no 
país garante ser possível es-
tender um atendimento qua- 
lificado a toda a população. 
Para tornar isso viável na 
prática, o CBO apresentou 
ao Ministério da Saúde oito 
possíveis ações:

1. Mais centros oftalmo-
lógicos em áreas prioritárias 
para o SUS.

2. Oftalmologia comuni-
tária.

3. Plano de carreira federal
para médicos que atuam em 
localidades prioritárias para 
o SUS.

4. Novo censo oftalmoló-
gico a ser feito pelo Ministé-
rio e CBO.

5. Consultórios móveis.
6. Tabela diferenciada de

remuneração para localida-
des prioritárias para o SUS.

7. Benefícios financeiros

para a aquisição de equipa-
mentos.

8. Criação de residências
ou cursos de especialização 
em áreas com baixa oferta 
de médicos.

“Há profissionais suficien-
tes para atender na área de 
oftalmologia tanto no nível 
básico como nas situações 
mais complexas, sem pre-
juízo de um ou de outro", 
indica o presidente do CBO, 
Milton Ruiz Alves. 

Critérios
O plano de carreira se-

ria uma forma de atrair 
médicos para áreas ru-
rais e periféricas. Os  
oftalmologistas poderiam 
receber, assim como ocorre 
no programa Mais Médicos, 
ajuda de custo para instala-
ção, deslocamento e/ou bol-
sa-supervisão ou bolsa-tu-
toria (caso acompanharem 
residentes na atenção básica 
em oftalmologia).  A poste-
rior migração para centros 
maiores ocorreria de acordo 
com critérios de meritocra-
cia e vacância de posições.

No caso de incentivos fis-
cais para a aquisição de equi-
pamentos, a vantagem seria 
condicionada à permanên-
cia nas áreas desassistidas 
por um período de tempo 
negociado. “Isso facilitaria a 
fixação dos médicos nessas 
regiões, que poderiam con-
tribuir também com a capa-
citação de jovens residentes”, 
descreve Alves. 

MARCHA PARA O INTERIOR 
COM APOIO DE INCENTIVOS

ATRAÇÃO 

Consultório móvel
Outra sugestão do CBO 

diz respeito à ampliação do 
uso de consultórios móveis 
para atendimentos e tria-
gem de pacientes. Há uma 
experiência muito bem-su-
cedida, desenvolvida pelo 
Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina de Bo-
tucatu (Unesp). 

"Os resultados obtidos 
com um consultório equipa-
do e instalado em um veícu-
lo mostram que, com apenas 
dois dias de atendimento 
por semestre, é possível su-
prir a demanda por oftalmo-
logistas de uma cidade com 
até 10 mil habitantes. Se am-

pliado o período para três 
dias a cada semestre, pode-
-se sanar a fila nos municí-
pios com 15 mil moradores”, 
relata Silvana Schellini, pro-
fessora titular de oftalmolo-
gia da Unesp. 

As equipes são integradas 
por quatro ou cinco pessoas 
que atuam no suporte (orga-
nizar a fila, pingar colírios, 
explicar o teor das receitas), 
três alunos de especialização 
em oftalmologia, um pro-
fessor oftalmologista e um 
motorista. Os casos que re-
querem atendimento espe-
cializado são encaminhados 
para a Unesp.

Consultório móvel da Unesp de Botucatu

CENSO AINDA MAIS 
QUALIFICADO
A aproximação com o 
Ministério da Saúde na 
elaboração do Censo 
Oftalmológico, na 
perspectiva do CBO, 
seria benéfica por 
permitir contemplar no 
levantamento critérios 
administrativos utilizados 
na organização do SUS, bem 
como incorporar à pesquisa 
outros dados de interesse 
do gestor público. 

Mauro Nishi, 
tesoureiro do CBO

Rafael Lima

Pedro Ventura - Agência Brasília
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Avanços com medicina comunitária
Um Programa de Oftal-

mologia Comunitária, que 
poderia se apoiar em estra-
tégia complementar ao mo-
delo do Programa de Saúde 
da Família (PSF), integra 
outra proposta do CBO. 
Agentes de saúde e médi-
cos da família que atuam 
em áreas de baixa oferta de 
oftalmologistas receberiam 
apoio didático, por ensino a 
distância pelo Conselho. 

É necessário discutir mu-
danças de enfoque na edu-
cação dos médicos oftal-

mologistas, dotando-os de 
melhores condições para 
atuar na medicina comuni-
tária. “A medicina comuni-
tária em oftalmologia privi-
legia a triagem do indivíduo 
doente, a prevenção da ce-
gueira e a universalização 
do conhecimento, todas 
centradas na multiplica-
ção do trabalho médico de 
examinar, prescrever lentes, 
medicamentos e outros tra-
tamentos”, diz Marcos Ávila, 
professor da Universidade 
Federal de Goiás. 

Infraestrutura
“As políticas de incentivo 

para o oftalmologista ir para 
tais regiões devem incluir, 
além de plano de carreira, 
condições de trabalho ade-
quadas”, diz Marco Rey, ex-
-presidente do CBO. 

Isso contemplaria, por 
exemplo, a criação de mais 
centros oftalmológicos nas 
regiões prioritárias para o 
SUS, por meio de convênios 
com a União, os Estados ou 
os municípios  

Nessa iniciativa, o CBO 

poderia colaborar com a 
difusão de informação e 
estímulo para a forma-
ção de grupos de profis-
sionais para participar da 
instalação de unidades de 
Atenção Especializada em  
Oftalmologia, onde seriam 
oferecidos procedimentos 
de alta e média complexi-
dade. A contrapartida dos 
oftalmologistas beneficia-
dos poderia incluir o esfor-
ço em estruturar uma rede 
de atenção para a região de 
abrangência do convênio.

Erros de refração são facilmente corrigidos com óculos

OLHO VIVO 1 Evitar coçar os olhos com 
frequência é importante: a pressão pode 
provocar lesões e doenças e as mãos leva-
rem impurezas e bactérias para os órgãos. 

OLHO VIVO 2 Maquiagem exige cuida-
dos: é preciso removê-la antes de dormir, 
ter atenção à validade dos produtos, lavar 
pinceis e escovas e evitar o uso de cosmé-
ticos de outras pessoas.

OLHO VIVO 3 Açúcar demais pode causar 
problemas oculares, especialmente para 
quem tem diabetes do tipo 1 ou 2. Um 
exemplo é a retinopatia diabética, doença 
silenciosa capaz de provocar hemorragia 
interna e até cegueira.

OLHO VIVO 4 Parar de fumar é medida 
importante: o tabagismo é associados a 
problemas como degeneração macular, 
catarata ou, ainda, danos no nervo óptico.

OLHO VIVO 5 Fazer exercícios é funda-
mental: sobrepeso e má alimentação 
impedem que as vitaminas cheguem aos 
olhos em quantidade suficiente para pre-
venir prejuízos oculares.

OLHO VIVO 6 Lavar os olhos, de preferên-
cia com o uso de um cotonete e creme de 
limpeza apropriado, é essencial para remo-
ver impurezas e secreções secas. No banho, 
após o enxágue, são bem-vindas massa-
gens leves na parte exterior das vistas.

OLHO VIVO 7 Piscar bastante lubrifica as 
córneas e evita o ressecamento dos olhos e 
problemas como coceira e irritações. Dian-
te de um computador, fazer isso descansa 
a vista e combate a “síndrome da visão de 
computador”.

OLHO VIVO 8 Lentes de contato devem ser 
higienizadas, antes e depois do uso, com 
produtos sugeridos pelo fabricante e é pre-
ciso substituí-las no prazo de validade.

OLHO VIVO 9 Comer peixe diminui pro-
blemas como a degeneração macular, aju-
da no combate ao envelhecimento precoce 
nas estruturas dos olhos e fortalece o glo-
bo ocular.

OLHO VIVO 10 Consultar um oftalmo-
logista e realizar exames regularmente é 
a certeza de prevenir e reverter possíveis 
problemas e manter a saúde dos olhos. 

ERROS REFRATIVOS
 ✓ Erros refrativos não corri-
gidos afetam pessoas de 
todas as idades e grupos 
étnicos, e são a principal 
causa de deficiência visual. 

 ✓ Eles podem resultar em 
perda de oportunidades  
de educação e emprego, 
baixa produtividade e  
comprometimento da  
qualidade de vida.

 ✓ As opções mais utilizadas 
para corrigir erros de refra-
ção são: óculos (o método 
mais simples, mais barato e 
mais amplamente utilizado); 
lentes de contato (que não 
são adequadas para todos 
os pacientes ou ambientes); 
e cirurgia refrativa (remode-
lação da córnea por laser).

Miopia – prejudica a visão 
para longe. No Brasil, a estima-
tiva é que existam entre 21 e 
68 milhões de míopes

Hipermetropia – prejudica a 
visão para longe e para perto. 
A prevalência é de 34% da 
população, ou cerca de 65 mi-
lhões de brasileiros

Astigmatismo – ocorre devi-
do ao formato irregular da cór-
nea, deixando a visão desfo-
cada. A incidência chega a até 
34% da população

CEGUEIRA E BAIXA VISÃO
Presbiopia – Incapacidade 
de focalizar objetos próximos, 
sendo mais notada a partir dos 
40 anos de idade e 100% da 
população a partir dos 55 anos.

Catarata – Opacificação do cris-
talino (lente natural intraocular). 
É uma doença da senilidade, 
mas pode atingir jovens. A cor-
reção é cirúrgica. Atinge 17,6% 
de população com menos de 
65 anos e chega a 73,3% em 
pessoas com mais de 75 anos.

Glaucoma – Doença que 
acomete o nervo óptico, cujo 
maior fator de risco é o aumen-
to da pressão intraocular. Inci-
de em 1% a 2% da população, 
podendo chegar a 6% ou 7% 
entre maiores de 70 anos.

Retinopatia diabética – Cerca 
de 50% dos diabéticos desen-
volverão algum grau da doen-
ça, que leva a perda parcial ou 
total da visão.

Retinose pigmentar – Doença 
hereditária que causa a dege-
neração da retina. Estima-se 
que no Brasil existam até 3,6 
milhões de portadores e 50 mil 
pessoas com a doença.

Degeneração Macular re-
lacionada à idade (DMRI) – 
Causa perda de visão, esti-
mando-se que 3 milhões de 
brasileiros acima de 65 anos 
sofram com a doença.

Bons hábitos a cultivar

Arquivo CBO

     7

oftalmo_grafica.indd   7 31/10/14   16:32



Jornal Oftalmológico Jota Zero | EDIÇÃO ESPECIAL14

Adoção de recursos de telecomunicação pode facilitar, por exemplo, a 
disseminação de informações por meio da educação a distância

Ainda que as iniciativas do 
projeto Mais Acesso à Saúde 
Ocular possam ser introdu-
zidas e desenrolar-se inde-
pendentemente umas das 
outras, algumas podem fa-
zer a diferença para alcançar 
resultados ainda mais efeti-
vos e abrangentes, chegando 
a áreas remotas e desassisti-
das do país. 

Elas incluem, principal-
mente, o uso do ensino a 
distância para, de forma ágil 
e eficiente, capacitar, por 
exemplo, equipes do Progra-
ma Saúde da Família (PSF) 
e Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) no desenvolvimento 
de ações na atenção básica 
em oftalmologia. A propos-
ta viabilizaria, em médio 
prazo, a constituição de uma 
ampla rede de atendimen-
to em saúde ocular, já que 
equipes multidisciplinares 
teriam capacitação específi-
ca para esse fim. 

Da mesma forma, os pro-
fissionais que atuam em 
áreas com baixa oferta de  
oftalmologistas poderiam 
ser apoiados a distância – 
didática e pedagogicamen-
te. “Temos experiência na 
realização de curso de Saú-
de Ocular Comunitária, ofe-
recido a todos os alunos de 
especialização sob a coor-
denação da entidade”, diz 

Keila Monteiro de Carvalho, 
secretária-geral do CBO. 
O curso é realizado em um 
período de três meses, por 
meio da plataforma de en-
sino a distância (Moodle) 
com gravações de aulas, bi-
bliografia, vídeos e fórum de 
discussão, com a monitoria 
constante de tutores. “Esses 
e outros instrumentos po-
dem ser desenvolvidos com 
o apoio do CBO e de seus
cursos de especialização”, 
defende Keila. 

Telemedicina 
A proposta de apoio  por 

telemedicina também passa 
pelo uso de recursos de tele-
comunicação. O público-al-
vo é formado por profissio-
nais que atuem em áreas de 
baixa oferta de especialistas 
em saúde ocular. 

Uma experiência nesse 
sentido já é vivenciada em 
uma parceria do CBO com 
o Departamento de Oftal-
mologia da Universidade 
Federal de Goiânia, em um 
sistema de apoio técnico e 
consultoria em oftalmolo-
gia para médicos generalis-
tas. Em meados de 2013, a 
iniciativa foi apresentada à 
Coordenação da Alta e Mé-
dia Complexidade da Secre-
taria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde.

CAMINHOS PARA 
COMPARTILHAR O SABER

CAPACITAÇÃO

Cursos focam as regiões carentes
Outra medida com poten-

cial para contribuir com a 
difusão dos conhecimentos 
consiste na criação de resi-
dências médicas ou especia-
lizações nas regiões mais ca-
rentes. “O CBO, nos últimos 
três anos, contribuiu com o 
credenciamento de 15 novos 
cursos, inclusive em estados 
antes desprovidos de centros 

formadores de oftalmologis-
tas, como Acre e Sergipe”, 
afirma Keila Monteiro de 
Carvalho.

A proposta está alinhada à 
Lei 12.871 de 2013, que ins-
tituiu o Programa Mais Mé-
dicos e estimula a reordena-
ção da oferta de vagas para 
residência médica. A grande 
dificuldade para a formação 

seria, no entanto, a carência 
de recursos humanos para a 
supervisão e o apoio peda-
gógico e de professores, jus-
tamente por tratarem-se de 
regiões menos atraentes. 

Os primeiros locais a re-
ceber as especializações se-
riam justamente aqueles em 
que o governo introduzisse 
Centros Oftalmológicos. 

Avanços tecnológicos a serviço da saúde ocular

Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO 
Acesse o portal e saiba tudo sobre prevenção e tratamento de doenças oculares. Informações para leigos e área exclusiva para médicos. 
www.cbo.com.br

BENEFICIADOS DO APOIO 
DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 

 ✓ Participantes de residências 
médicas e cursos de espe-
cialização em oftalmologia 
em áreas de baixa oferta de 
médicos oftalmologistas; 

 ✓ Médico oftalmologista co-
munitário em áreas de baixa 
oferta de oftalmologistas; 

 ✓ Qualquer médico oftalmo-
logista atuando em áreas de 
baixa oferta de profissionais;

 ✓ Médico (PSF, e outros que 
atuam em serviços de assis-
tência básica) que necessi-
tem de formação em temas 
ligados à oftalmologia; 

 ✓ Profissionais de Saúde que 
necessitem de formação em 
temas ligados à saúde ocular. 

Denio Simpoes
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om esta sentença, o presidente 
do CBO, Milton Ruiz Alves, 
terminou sua apresentação do 
Censo 2014, minucioso le-
vantamento do número e da 
área de atuação dos médicos 

oftalmologistas do Brasil e que prova, mais 
uma vez que o problema da saúde ocular não 
é a falta de Especialistas.

O Censo 2014, metodologicamente mais 
sofisticado que as edições anteriores para 
abranger os critérios geográficos e sociais uti-
lizados pelo Ministério da Saúde, a exemplo 
dos censos anteriores elaborados pelo CBO, 
mostra de forma categórica que não faltam 
médicos oftalmologistas no Brasil, mas que a 
concentração geográfica de sua presença cria 
situações de aparente carência.

Faltam Médicos 
Oftalmologistas?

c

“Somente as sociedades que conhecem a si mesmas podem 
delinear e construir o seu futuro”

Sudeste 9.821 (57%) 84.465.570 (42%) 8.601

Sul 2.504 (15%) 28.795.762 (14%) 11.500

Centro-Oeste 1.202 (7%) 14.993.191 (7%) 12.474

Nordeste 3.241 (19%) 55.794.707 (28%) 17.215

Norte 557 (3%) 16.983.484 (8%) 30.491

Brasil 17.325 201.032.714 11.604

Região Oftalmologistas População Oftalmologistas
    /habitantes

Relação oftalmologista/habitantes por região - 2013

O Censo 2014 revelou que os médicos  
oftalmologistas estão presentes em 82,5%  
das 439 Regiões de Assistência à Saúde 
(RAS – critério utilizado pelo Ministério da 
Saúde). 

O estudo foi desenvolvido com base no 
cruzamento dos bancos de dados do CBO 
e de mais três empresas: Alcon, Allergan e 
Essilor. Quando um profissional aparecia 
nos quatro bancos de dados, era considera-
do válido. Quando alguma discrepância era 
encontrada, o banco de dados do CFM era 
consultado e quando pairava alguma dúvida, 
recorria-se a internet.

O Censo revelou que, para uma po- 
pulação de 201.032.714 habitantes (IBGE, 
estimativa divulgada em 29 de junho de 
2013), existem 16.395 oftalmologistas, nú-
meros que resultam na relação de um mé-
dico oftalmologista para 12.261 habitantes, 
proporção bem menor do que a encontrada 
em 2000, no primeiro censo oftalmológico: 
1/17.620.

Em 2014, os médicos oftalmologistas es-
tão distribuídos em 848 cidades, o que repre-
senta 15% dos 5.570 municípios do País, nos 
quais residem 133,9 milhões de pessoas, ou 
seja, 67% da população brasileira. 

Os dados relacio-
nados com a propor-
ção oftalmologista/
população por região 
são os seguintes:
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UF População Oftalmologistas Oftalmologista 
/habitantes

Relação oftalmologista/habitantes por Estado e Região

Distrito Federal 2.789.761 537 5.195

Goiás 6.434.048 329 19.556

Mato Grosso 3.182.113 163 19.522

Mato Grosso do Sul 2.587.269 173 14.955

Região Centro-Oeste

Região Sul

Região Sudeste

Região Nordeste

Paraná 10.997.465 1.031 10.667

Rio Grande do Sul 11.164.043 929 12.017

Santa Catarina 6.634.254 544 12.195

Espírito Santo 3.839.366 227 16.914

Minas Gerais 20.593.356 1.883 10.936

Rio de Janeiro 16.369.179 2.363 6.927

São Paulo 43.663.669 5.348 8.164

Alagoas 3.300.935 182 18.137

Bahia 15.044.137 996 15.105

Ceará 8.778.576 529 16.595

Maranhão 6.794.301 148 45.907

Paraíba 3.94.421 210 18.640

Pernambuco 9.208.550 677 13.602

Piauí 3.184.166 183 17.400

Rio Grande do Norte 3.373.959 201 16.786

Sergipe 2.195.662 115 19.093

Acre 776.463 20 38.823

Amapá 734.996 16 45.937

Amazonas 3.807.921 162 23.506

Pará 7.969.654 235 33.913

Rondônia 1.728.214 55 31.422

Roraima 488.072 15 32.538

Tocantins 1.478.164 54 27.373

Região Norte

Já a Relação oftal-
mologista/habitante por 
Estado e Região apre-
senta a seguinte configu-
ração:

“O CENSO 2014 revelou o considerável e apropriado número de médicos oftalmologistas  
existente no Brasil, bem como a concentração em grandes cidades, que pode criar e  
geralmente cria situações injustas nas quais parcelas da população são privadas de aten-
dimento oftalmológico de qualidade. A comparação entre os censos realizados pelo 
CBO desde 2000 mostra a existência de lento processo de interiorização da assistência 

“O CENSO 2014 revelou o considerável e apropriado número de médicos oftalmologistas  
existente no Brasil, bem como a concentração em grandes cidades, que pode criar e  
geralmente cria situações injustas nas quais parcelas da população são privadas de aten-
dimento oftalmológico de qualidade. A comparação entre os censos realizados pelo 
CBO desde 2000 mostra a existência de lento processo de interiorização da assistência 

“O CENSO 2014 revelou o considerável e apropriado número de médicos oftalmologistas  
existente no Brasil, bem como a concentração em grandes cidades, que pode criar e  
geralmente cria situações injustas nas quais parcelas da população são privadas de aten-
dimento oftalmológico de qualidade. A comparação entre os censos realizados pelo 
CBO desde 2000 mostra a existência de lento processo de interiorização da assistência 
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Trinta e dois municípios brasileiros reúnem mais de 
100 oftlamologistas cada, sendo que em 2010 eles eram 29:

São Paulo SP 11.821.873 2.091 5.654

Rio de janeiro RJ 6.429.923 1.605 4.006

Belo Horizonte MG 2.479.165 866 2.863

Salvador BA 2.883.682 609 4.735

Recife PE 1.599.513 527 3.035

Curitiba PR 1.848.946 499 3.705

Brasília DF 1.789.761 458 6.091

Fortaleza CE 2.551.806 435 5.866

Porto Alegre RS 1.467.816 405 3.624

Campinas SP 1.144.862 314 3.646

Ribeirão Preto SP 649.556 237 2.741

Goiânia GO 1.393.575 227 6.139

Santo André SP 704.942 200 3.525

Niterói RJ 494.200 199 2.483

Belém PA 1.425.922 177 8.056

Sorocaba SP 629.231 167 3.768

Natal RN 853.928 162 5.271

São José do Rio Preto SP 434.039 160 2.713

Manaus AM 1.982.177 158 12.545

Maceió AL 996.733 157 6.349

Teresina PI 836.475 153 5.467

Santos SP 433.153 152 2.850

Florianópolis SC 453.285 142 3.192

João Pessoa PB 769.607 136 5.659

Juiz de Fora MG 545.942 131 4.167

Londrina PR 537.566 125 4.301

Guarulhos SP 1.299.249 120 10.827

Vitória ES 348.268 115 3.028

Campo Grande MS 832.352 111 7.499

Aracaju SE 614.577 107 5.744

São Luís MA 1.053.922 107 9.850

São José dos Campos SP 673.255 102 6.601

Município UF População 
Estimada Oftalmologista Oftalmologista 

/habitantes

oftalmológica, que não pode nos satisfazer. Temos que intervir para mudar a realidade em 
benefício da população e a intervenção do CBO foi a elaboração do Projeto Mais Saúde 
Ocular e, mais ainda, a realização dos esforços políticos necessários para transformá-lo 
em realidade”, concluiu Milton Ruiz Alves. 

oftalmológica, que não pode nos satisfazer. Temos que intervir para mudar a realidade em 
benefício da população e a intervenção do CBO foi a elaboração do Projeto Mais Saúde 
Ocular e, mais ainda, a realização dos esforços políticos necessários para transformá-lo 
em realidade”, concluiu Milton Ruiz Alves. 

oftalmológica, que não pode nos satisfazer. Temos que intervir para mudar a realidade em 
benefício da população e a intervenção do CBO foi a elaboração do Projeto Mais Saúde 
Ocular e, mais ainda, a realização dos esforços políticos necessários para transformá-lo 
em realidade”, concluiu Milton Ruiz Alves. 

A versão completa  
do Censo 2014  
está acessível  

no site do CBO

A versão completa  
do Censo 2014  
está acessível  

no site do CBO
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Censo CBO 2014 mos-
tra que somos 16.395 
médicos atuando na 
atenção a saúde oftalmo-
lógica. Este contingente 

de oftalmologistas seria considerado 
adequado quando se observam taxas 
ideais preconizadas pela Organização 
Mundial da Saúde. Este mesmo cen-
so patrocinado pelo CBO aponta uma 
realidade perversa de má distribuição 
de oftalmologistas pelo território na-
cional, mas seguindo a mesma tendên-
cia de distribuição de qualquer outro 
profissional especializado. Em algu-
mas áreas da região norte e nordeste, 
a carência de oftalmologistas também 
é acompanhada pela falta de advoga-
dos, engenheiros, farmacêuticos e uma 
gama de muitos outros profissionais.

Mas a falta de oferta de assistên-
cia oftalmológica também acontece 
nos grandes centros onde concentram 
oftalmologistas. A falta da implemen-
tação da própria Política Nacional de 
Atenção em Oftalmologia (Portaria 
MS 957/2008) explica as mazelas que 
sofrem a nossa população no campo da 
saúde ocular. Mesmo em estados como 
São Paulo e Rio de Janeiro, que apre-

O Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, com sua missão institucional 
de colaborar com o aprimoramento da 
saúde ocular de nossa população, há 
várias décadas vem chamando a aten-
ção de nossas autoridades para esta 
situação de desassistência. No último 
dia 7 de maio, dia do Oftalmologista, 
a diretoria CBO protocolou o Projeto 
“Mais Acesso a Saúde Ocular” com 15 
propostas para ampliar a oferta de as-
sistência pública oftalmológica. 

Ainda com a comemoração do Dia 
do Oftalmologista, uma campanha 
nacional com anúncio na Revista Veja 
e Outdoors e Front Lights em diversas 
capitais brasileiras foram lançadas. 
Publicações do Jota Zero repercuti-
ram todas estas ações. O tema oficial 
do Congresso Brasileiro de Preven-
ção a Cegueira e Reabiitação Visual, 
em Recife, debateu esta questão. Nas 
vésperas do segundo turno da eleição 
presidencial, o CBO publicou o en-
carte “Um Olhar sobre o Brasil” em 
edição nacional da Folha de São Pau-
lo, reiterando a necessidade de se dis-
cutir propostas de maior abertura ao 
acesso à saúde ocular. Assim, o CBO 
amplia esta discussão para toda a so-
ciedade civil que também estará repre-
sentada em seminário sobre o tema a 
ser realizado no Senado, no dia 3 de 
dezembro.

A participação da sociedade apro-
fundando a discussão sobre estas 15 
propostas CBO e outras tantas que o 
debate ampliado gerará, certamente 
trará subsídios valiosos para o avanço 
da qualidade e acesso a saúde ocular no 
Brasil.

Mauro Nishi
Tesoureiro do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia

Faltam políticas públicas de  
incentivo a interiorização e  

ampliação do acesso a saúde ocular

sentam os maiores contingentes de of-
talmologistas do País, com uma média 
de quase 1 oftalmologista para cada 7 
mil habitantes, proporção não vista em 
outros países, não conseguem oferecer 
a atenção oftalmológica básica para a 
sua população.

Aqueles poucos privilegiados que 
têm acesso a saúde suplementar dispõe 
de ampla rede oftalmológica de altís-
simo nível técnico. Quem depende do 
SUS, fica à mercê da política na saúde 
com a concentração em ações como 
mutirões de catarata neste ano eleitoral.

Precisamos avançar na estruturação 
e organização de uma rede de aten-
ção oftalmológica que principalmente 
privilegie a Atenção Básica que é a 
porta de entrada de qualquer sistema 
de saúde. Temos um número bastante 
adequado de oftalmologistas no Brasil. 
Faltam políticas públicas de incentivo 
a interiorização além da ampliação do 
acesso público a saúde ocular para a 
nossa população.

O
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Brasil é muito grande 
e não comporta uma 
única solução. Li o do-
cumento emitido pelo 
CBO e seu projeto para 

levar a assistência oftalmológica para 
todos os brasileiros. Encontrei pontos 
positivos e outros que considero que 
precisam ser objeto de maiores refle-
xões. Porém, antes de analisar o plano 
propriamente dito cabe uma pergunta: 
o governo estaria disposto a imple-
mentar as medidas propostas? Plano 
de carreira para médicos, por exemplo? 
Nada me leva a acreditar nisso. Creio 
que orientação governamental é criar 
cada vez mais faculdades e favorecer a 
formação do maior número de médi-
cos possível. E realmente não consigo 
enxergar onde o projeto do CBO, por 
melhor que seja, poderia dialogar com 
os propósitos governamentais.

Pela minha experiência, em termos 
de assistência oftalmológica, a com-
plexidade do País pode ser reduzida 
a três grandes realidades, pelo menos 
para fins de análise e discussão: as me-
trópoles, os municípios de médio e pe-
queno portes e os espaços geográficos 
de baixa densidade populacional e/ou 
de grande fragilidade econômica e so-
cial.

Nas metrópoles e capitais, a solução 
que vejo para a saúde pública ocular é 
a instalação de consultórios coletivos 
em locais de grande afluxo de públi-
co, equipados com autorrefratores e 
lâmpadas de fenda e pouca coisa mais, 
onde os médicos oftalmologistas rea-
lizam exames de refração e pactuam 
o envio dos casos que necessitam de 
cirurgia, acompanhamento ou trata-
mento mais longo para o SUS ou para 
a Saúde Suplementar. Seria algo como 
um “Poupatempo” oftalmológico, uma 
metáfora que será entendida por quem 
mora ou conhece São Paulo.

grandes carretas, sem deslocar os alu-
nos da escola, sem atrapalhar a vida 
dos pais e professores. Dependendo 
dos recursos existentes, este programa 
poderia atingir a primeira e duas ou 
três series posteriores. Desta forma, a 
médio prazo, teríamos o mapa mais ou 
menos real das pessoas que necessitam 
de assistência oftalmológica, a maioria 
delas já estaria encaminhada para tra-
tamento e aqueles que precisassem de 
correção óptica devidamente munidos 
com óculos.

Por fim, para os espaços geográfi-
cos de baixa densidade populacional, 
como a maior parte da Amazônia, ou 
de grande vulnerabilidade econômica 
e social, como o sertão nordestino, o 
treinamento e a colaboração das equi-
pes de saúde da família, como preconi-
za o projeto do CBO, é a solução pos-
sível. Treinar enfermeiros e agentes de 
saúde para identificar doenças oculares 
e criar um sistema de referenciamento 
baseado em transporte gratuito e casas 
de apoio para hospedagem dos pacien-
tes e acompanhantes seriam as bases 
do atendimento para essas regiões.

Quanto ao Projeto Mais Acesso à 
Saúde Ocular apresentado pelo CBO, 
tenho a dizer que não acredito na via-
bilidade da sugestão de criar vales con-
sulta ou algo semelhante e também 
não vejo qualquer vontade do governo 
de criar sistemas de remuneração di-
ferenciados ou carreiras de Estado se-
melhantes a que existem para juízes e 
promotores. Como disse, o projeto tem 
coisas muito positivas, mas corre o ris-
co de ser inviável nas atuais condições 
políticas e econômicas do Brasil.

Realidades diferentes 
exigem soluções diferentes

o

Para os municípios de médio e 
pequeno portes, mesmo aqueles que 
não possuem médicos oftalmologistas 
em seu território, a situação é diversa. 
Quase sempre o referenciamento é 
possível e o SUS geralmente funcio-
na muito melhor do que nas metró-
poles. Nesta realidade, creio que a es-
cola deve ser o local privilegiado para 
realização de uma política de médio e 
longo prazos. Equipes de médicos of-
talmologistas percorreriam as escolas, 
também com o equipamento mínimo 
necessário, realizando exames de re-
fração e mapeando e encaminhando 
os casos que necessitam de cirurgia e/
ou tratamento mais demorado. Sem 

Sílvia Prado Smit Kitadai
Coordenadora do Curso de 
Especialização em Oftalmologia e 
responsável pela Residência Médica 
em Oftalmologia da Universidade 
de Santo Amaro (SP)
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Atitude extremamente oportuna
Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia tem uma 
longa história de preo-
cupação com a saúde pú-
blica ocular. Há décadas, 

que as sucessivas diretorias vêm cola-
borando das mais variadas formas com 
os poderes constituídos com o único 
objetivo de melhorar a assistência of-
talmológica para a população. 

Nos últimos anos, apesar tentativas 
de diálogo do CBO em particular com 
as autoridades federais, não ocorreu a 
implantação das alternativas propostas 
e possíveis, inclusive as ações históricas 
de sucesso.

Diante desta nova realidade, a atu-
al diretoria do CBO, com a colabora-
ção das mais expressivas lideranças da 
Oftalmologia brasileira, elaborou um 
plano para levar a saúde ocular a todos 
os brasileiros, independente da condi-
ção social ou local de moradia, que tem 
como base a inclusão da assistência of-
talmológica nas ações de atenção básica 
da Saúde e não mais apenas na atenção 
especializada, com sua ação dividida 
em programas que tenham como alvo 
doenças específicas (catarata, glauco-
ma, retinopatia diabética, entre outras).

O Projeto Mais Acesso à Saúde 
Ocular, composto por 15 conjuntos de 
medidas, foi entregue ao Ministério da 

Saúde para análise e, provavelmente 
em virtude da conjuntura política vivi-
da pelo País nos últimos meses, ainda 
não obteve por parte das autoridades 
governamentais a respostas esperada.

Desta forma, o CBO inovou mais 
uma vez e fez publicar uma versão jor-
nalística do documento em jornal de cir-
culação nacional para mostrar à opinião 
pública aquilo que o CBO pensa e aquilo 
que o CBO entende como uma política 
de saúde ocular adequada. O documen-
to circulou no dia anterior ao segundo 
turno das eleições presidenciais, numa 
atitude extremamente sensata em mos-

O
trar os pontos que nós podemos ajudar 
a construir a Política Nacional de Saúde 
Ocular.

Especificamente, quanto à interio-
rização da Medicina e da Oftalmo-
logia, o projeto Mais Acesso à Saúde 
Ocular estabelece as condições para 
que o médico possa exercer a Oftalmo-
logia nas cidades carentes em termos 
de assistência oftalmológica acenando, 
inclusive, para a criação de uma opção 
importante e sensata que é a formação 
de um especialista que possa trabalhar 
na Oftalmologia comunitária.

A apresentação do projeto às au-
toridades e sua colocação à discussão 
na opinião pública foi uma atitude ex-
tremamente oportuna da diretoria do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
que muda, no meu modo de ver, o en-
foque da Oftalmologia que queremos 
para os próximos 20 anos no Brasil.

Os debates estão apenas começan-
do e dentro de alguns dias o CBO es-
tará em Brasília, em plano Congresso 
Nacional, discutindo com autoridades 
e parlamentares como construir a Saú-
de Ocular que o País precisa e merece.

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

Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) 
é o órgão máximo dos 
médicos oftalmologis-
tas, zelando pela ex-

celência e universalização do atendi-
mento da saúde ocular da população 
brasileira, assim como o comprometi-

CBO, médicos oftalmologistas a 
serviço da população brasileira

de ocular. Para nós, médicos oftalmo-
logistas, sabemos que não é de hoje 
que a liderança oftalmológica conhe-
ce profundamente estes problemas, 
assim como sempre foi uma bandeira 
do CBO a interação proativa com o 
governo, de todos os níveis, para apre-
sentação e realização de propostas para 

o
mento na manutenção de um padrão 
de excelência no ensino.

Com o brilhante encarte publicado 
no jornal Folha de São Paulo, o CBO 
mostra que, mais uma vez a frente, 
conhece em detalhes minuciosos os 
principais problemas enfrentados pela 
população brasileira em relação à saú-
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a história da humanida-
de, as doenças têm sido 
companheiras insepará-
veis dos seres humanos, 
mas só nos últimos anos 

a preocupação com a saúde coletiva e 
com a medicina preventiva é devida-
mente valorizada.

As deficiências visuais curáveis que, 
quando não tratadas, causam baixa 
acuidade visual, têm alta prevalência 
e comprometem a qualidade de vida, 
fornecendo restrições ocupacionais, 
sociais, econômicas e psicológicas, po-
dendo não raramente até determinar a 
exclusão social do paciente.

Nos nossos dias, geralmente a aten-
ção à saúde ocular corresponde a ini-
ciativas de triagens visuais em escolares 
e programas para os idosos.

Mais do que somente tratar as 
doenças, promover a saúde ocular é 
nossa meta.

O Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia (CBO), preocupado com a 
promoção da saúde pública ocular, 
necessita educar a população, gestores 
e profissionais da área médica sobre a 

Documento histórico
importância do médico oftalmologista 
na atenção primária à saúde ocular e 
visual.

Dentre as estratégias de ações, a 
atual diretoria, de forma correta e com-
petente, fez importante publicação no 
Jornal Folha de São Paulo no último 
25 de outubro. Lá demonstra, de forma 
racional, nossa capacidade de cuidar da 
população, baseada em números, em 
novas propostas com alto espírito de 
cidadania. 

O registro feito pelo CBO em 
meio de comunicação de massa teve 
como meta compartilhar conhecimen-
tos, valores, visões da organização, que 
nos movem na direção do Programa 
Nacional eficiente no atendimento da 
população.

É mais um documento histórico, 
com princípios fundamentais que, se 
observado com atenção, influenciará os 
responsáveis pela saúde no nosso país, e 
trará grandes benefícios, com maior se-
gurança, para o nosso povo, quebrando 
antigos e obsoletos paradigmas.

Parabéns à atual diretoria que, de 
forma eficiente, divulga que o Médico 

Oftalmologista é o profissional capaci-
tado para cuidar da visão dos brasilei-
ros. Somos em número suficiente para 
cuidar da saúde ocular da população 
desde que modernas logísticas sejam 
adotadas.

 
Paulo Augusto de Arruda Mello 
Presidente do CBO na  
gestão 2009-2011 - Coordenador 
do Conselho de Diretrizes  e  
Gestão do CBO

N

a melhora do bom atendimento oftal-
mológico da população brasileira.

Corajosa e oportunamente, o CBO 
apresenta-os neste encarte, direciona-
do especialmente à população geral, 
pensadores, críticos e aos políticos, 
quaisquer que sejam, assim como pos-
síveis soluções realísticas para que toda 
população brasileira, sem discrimina-

ção, seja atendida por médicos oftal-
mologistas de excelência comprovada, 
especifico aqui a maneira e o local que 
estes foram formados, especializados e 
subespecializados, mas também como 
eles e os locais para tal especialização 
foram avaliados. Os pontos de desta-
que são o atendimento universal do 
SUS, a inserção da oftalmologia no 
atendimento básico da população e o 
incentivo a melhoria da distribuição 
dos médicos oftalmologistas para as 
áreas mais carentes. CBO, médicos 
oftalmologistas a serviço da população 
brasileira.

Gustavo Victor
Coordenador do CBO Jovem
Doutor e Pós-Doutorado pela USP
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O governo não pode deixar de 
consultar e fazer parcerias com o CBO

elar pela saúde ocular 
da população brasileira 
tem sido e continuará 
sendo a maior preo-
cupação do Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia. Através 
da promoção da educação continu-
ada para todos oftalmologistas, da 
formação de novos especialistas em 
seus cursos, das publicações científicas 
com ampla divulgação nacional e da 
promoção de ações comunitárias que 
diminuem os problemas visuais nas 
comunidades de baixa renda, o CBO 
cumpre sua missão. 

Além disso, o recenseamento dos 
oftalmologistas brasileiros realizado 
recentemente, que mostrou a distri-
buição geográfica de todos nós, é uma 

Z
demonstração da preocupação cons-
tante do CBO com a saúde ocular dos 
brasileiros. A falta de homogeneidade 
nesta distribuição, que leva segmentos 
da população a não ter acesso aos mé-
todos de preservação da saúde ocular, 
só poderá ser resolvida com a parceria 
dos poderes públicos, ofertando infra-
estrutura e condições a fim de termos 
oftalmologistas distribuídos em todo 
território nacional. 

Por tudo isso, não pode o governo 
que, efetivamente, tem condições de 
melhorar o acesso da população aos 
serviços médicos, deixar de consultar 
e até mesmo fazer parcerias com o 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
entidade que não representa somente 
oftalmologistas, representa, sobretudo, 

os interesses do povo brasileiro em ter 
uma saúde ocular de qualidade.

Carlos Moreira Júnior
Professor Titular de 
Oftalmologia da UFPR

Aumentar a oferta 
na área de saúde ocular

CBO, sociedade que re-
presenta a Oftalmologia 
brasileira perante a co-
munidade, trabalha in-
cansavelmente em prol 
dos médicos oftalmo-

logistas e da população em geral, daí 
a credibilidade que possui. Recente-
mente a diretoria do CBO, atualizou 
o Censo dos oftalmologistas em nosso 
País, trabalho árduo que possibilitou a 
criação de um projeto, com uma série 
de medidas que podem ser tomadas em 
conjunto com o Ministério da Saúde 
e a comunidade. Tal projeto, denomi-
nado “Mais Acesso a Saúde Ocular,” 
visa ações de prevenção e combate a 
cegueira no Brasil. Estas medidas vi-
sam a universalização do acesso a uma 
Oftalmologia de excelência, voltadas a 
uma atenção básica a saúde, que levará 
a resultados abrangentes. O principal 
objetivo deste projeto é ampliar a in-

desta diretoria, em formular tal proje-
to, que facilitará a vida de milhares de 
brasileiros que terão a seu dispor uma 
oftalmologia de qualidade, evitando 
doenças que podem ser prevenidas com 
ações médicas. 

Breno Barth
Integrante do Conselho de Dire-
trizes e Gestão do CBO e Professor 
de Oftalmologia do Curso de Medi-
cina da Universidade Potiguar

serção do médico oftalmologista nas 
unidades de atendimento do SUS a fim 
de aumentar a oferta na área de saúde 
ocular, isto promove uma diminuição 
da carência de oftalmologistas nas re-
giões prioritárias para o SUS, de forma 
a reduzir as desigualdades regionais na 
área de saúde ocular.

Além destes benefícios o CBO 
também prioriza o ensino da oftal-
mologia, quando associa este projeto a 
política de educação permanente, in-
tegrando ensino-serviço, a atuação do 
CBO e de  seus cursos credenciados de 
especialização em oftalmologia. Os 15 
pontos deste projeto, atuam em todas 
as áreas que poderiam dificultar o seu 
sucesso, desde a inserção do especialista 
na atenção básica, a viabilização econô-
mica, para fixação destes profissionais, 
em áreas mais carentes de saúde. 

Parabenizo o CBO, pelo afinco e 
dedicação, que virou marca registrada 

O
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Um olhar sobre o Brasil
uito oportuna a iniciativa 
do CBO de encaminhar 
e protocolar no Ministé-
rio da Saúde um projeto 
que aponta na direção 
da universalização da as-

sistência oftalmológica da população 
brasileira.

Existe, por parte do governo, uma 
proposta de “Mais especialistas” e, com 
esta ação, o CBO de certa maneira se 
antecipa e se coloca, além de partícipe, 
como condutor de eventuais mudanças.

A publicação de encarte do CBO 
na Folha de São Paulo deu publicidade 
à proposta em que apresenta à nação 
brasileira um conjunto de medidas/
sugestões para corrigir distorções e im-
plementar mudanças para uma melhor 
assistência na área oftalmológica.

Dentre os diversos pontos sugeridos 
pelo CBO, gostaria de destacar alguns 
que acredito mais fundamentais. 

O primeiro é a ideia de criar uma 
política nacional que considere a atua-
ção do oftalmologista na atenção espe-
cializada e, mais importante ainda, na 
atenção básica. Há necessidade de um 
programa de grande alcance na atenção 

básica que compreenderia consultas of-
talmológicas de rotina em que a neces-
sidade mais básica da população seria 
contemplada: a refração e a prescrição 
de óculos!! Lógico que vários outros 
problemas seriam diagnosticados e de-
vidamente cuidados, aliás não somos só 
optometristas! Os casos que deman-
dassem exames complementares mais 
complexos e cirurgias seriam referidos 
para um atendimento secundário. Essa 
seria a resposta concreta para melhorar 
a assistência à saúde ocular do brasilei-
ro e a prova inequívoca e incontestável 
de que o Brasil não precisa de optome-
tristas não médicos.

Hoje o SUS desenvolve atividades 
de mutirões para atender casos de cata-
rata, glaucoma, diabetes que eventual-
mente são benvindos. Todavia, além de 
serem paliativos, propiciam distorções 
como, por exemplo, atendimentos iti-
nerantes para cirurgia da catarata, al-
guns com blocos cirúrgicos montados 
em carretas. Isto traz vários problemas 
que comprometem a qualidade do ato 
médico. Primeiro porque a avaliação 
pré-operatória é precária, com chan-
ces de não identificar patologias con-

blocos cirúrgicos ociosos para a cirurgia 
de catarata! Todos sabemos que a cirur-
gia da catarata é um dos procedimentos 
mais “cobiçados” dentro do contexto de 
equilíbrio financeiro dessas clínicas.

Enfim, essas cirurgias itinerantes 
nada têm de beneméritas ou filantrópi-
cas: estão devorando o “filé” e deixando 
o resto para trás...

As proposições do CBO contem-
plam ainda várias medidas adjuvantes 
também importantes, como plano de 
carreira federal para o oftalmologista 
comunitário, capacitação de equipes 
do Programa de Saúde da Família para 
facilitar a implementação de ações na 
atenção básica em oftalmologia, cria-
ção de mecanismo que desburocratize 
o acesso à consulta oftalmológica de 
rotina...

Quero parabenizar a atual diretoria 
do CBO, na pessoa do seu presidente, 
Milton Ruiz Alves pela iniciativa e a 
construção de uma imagem propositiva 
do Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia. Esse é o caminho.

Homero Gusmão de Almeida
vice-presidente do CBO –  
gestão 2007/09 e professor  
da Faculdade de Medicina  
da Universidade Federal de  
Minas Gerais

comitantes e com indicação cirúrgica 
eventualmente questionável. Segundo, 
porque o atendimento pós-operatório é 
mais precário ainda e muitos pacientes 
abandonados são socorridos por clíni-
cas da região que não participaram do 
atendimento. E terceiro, o atendimen-
to só de cirurgia de catarata subverte o 
quadro geral do que deveria ser o aten-
dimento oftalmológico completo. 

Esses atendimentos ocorrem graças 
a recursos extras que são disponibili-
zados e que poderiam ser alocados nas 
próprias clínicas credenciadas já insta-
ladas do SUS. Hoje essas clínicas têm 

M

Existe, por parte do governo, uma proposta de “Mais 
especialistas” e, com esta ação, o CBO de certa maneira 
se antecipa e se coloca, além de partícipe, como 
condutor de eventuais mudanças.

Existe, por parte do governo, uma proposta de “Mais 
especialistas” e, com esta ação, o CBO de certa maneira 
se antecipa e se coloca, além de partícipe, como 
condutor de eventuais mudanças.

Existe, por parte do governo, uma proposta de “Mais 
especialistas” e, com esta ação, o CBO de certa maneira 
se antecipa e se coloca, além de partícipe, como 
condutor de eventuais mudanças.
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á um tempo de falar (ou 
escrever) e um tempo 
de calar. Com o encarte   
“Um olhar sobre o Bra-
sil”, da Folha de S. Paulo, 

de 25 de outubro de 2014,   o Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia disse 
(escreveu) tudo o que deve ser feito (e 
como fazê-lo) em favor da saúde ocular 
da população brasileira.

Resultado de estudos e análises 
exaustivos, aliados à experiência de dé-
cadas do  no trato e encaminhamento 
da questão, o CBO tem plenas condi-
ções de oferecer ao governo propos-
tas,  diretrizes e estratégias para acabar 
de vez com os entraves à assistência of-
talmológica no País. 

Insisto: esse trabalho não é produto 
só de gabinete, resultado de elucubra-
ções calcadas em dados estatísticos  de 
fontes extra-oftalmológicas. Não, longe 
disso. O Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia levantou seu próprio Censo 
Oftalmológico que pudesse fornecer-
-lhe   dados confiáveis para a definição 
de   políticas e ações corretas de com-
bate aos problemas de saúde ocular em 
nosso país.

‘Um Olhar sobre o Brasil’ olhou 
o Brasil de perto, flagrou de perto as 
mazelas da assistência oftalmológica 
insuficiente e precária, e vem buscan-
do, com tenacidade, sanar distorções  e 
preencher lacunas com a notável e de-
sinteressada participação dos dezessete 
mil oftalmologistas brasileiros.

O Professor Milton Ruiz Alves, 
presidente do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, esclarece que “um dos 
propósitos do Censo Oftalmológico 
é justamente oferecer uma ferramen-
ta para a formulação de estratégias de 
universalização do acesso da população 
a serviços de saúde ocular”.

Ponto para o CBO, para o seu pre-
sidente e todos os ilustres integrantes 
da Diretoria e das Comissões assesso-
ras.

O presidente do CBO, professor 
Milton Ruiz Alves, reafirma, com me-

Um olhar (definitivo) sobre o Brasil

h
ridiana clareza, que a preocupação, o 
objetivo, a luta do CBO é pela adoção 
de uma política permanente, quantita-
tiva e qualitativamente acertadas, de as-
sistência oftalmológica, imune a abalos 
conjunturais e, eventualmente, aos nem 
sempre estáveis humores do poder.

É hora de calar ou, pelo menos, de 
falar (ou escrever) pouco. O Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, pela voz do 
seu presidente, já disse e planejou tudo. 
Resta-nos confiar na sensibilidade so-
cial e vontade política do governo e de 
seus colaboradores.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
Presidente do CBO – gestão 
2003/2005

Um Olhar sobre o Brasil’ olhou o Brasil de perto, 
flagrou de perto as mazelas da assistência 
oftalmológica insuficiente e precária, e vem buscando, 
com tenacidade, sanar distorções  e preencher 
lacunas com a notável e desinteressada participação 
dos dezessete mil oftalmologistas brasileiros.
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flagrou de perto as mazelas da assistência 
oftalmológica insuficiente e precária, e vem buscando, 
com tenacidade, sanar distorções  e preencher 
lacunas com a notável e desinteressada participação 
dos dezessete mil oftalmologistas brasileiros.
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matéria publicada na 
Folha de São Paulo nos 
estimulou a múltiplas 
reflexões sobre o Con-
selho Brasileiro de Of-

talmologia e a nossa Especialidade. 
Tornou pública a solidez da Insti-

tuição e as múltiplas ações que empre-
ende.

A divulgação de informações bási-
cas sobre as doenças e da própria espe-
cialidade nos parece fundamental, uma 
vez que além do aspecto educativo, esti-
mula de uma forma contagiante a ações 
coletivas sociais. Demonstrando que é 
possível agir com sensibilidade social 
em ambiente sem ideologia política e 
gerido por pessoas bem-sucedidas.

Desde 1994, quando eu presidia o 
CBO, quando foi realizada a primei-
ra Campanha de Reabilitação Visual 
do Idoso, coordenada pelo professor 
Newton Kara José, até a presente data 
foram muitas as Campanhas empreen-
didas com sucesso. 

Mas para o futuro nos parece con-
veniente delinear estas ações de duas 
maneiras distintas. Aquelas episódicas, 
que podem ser estruturadas com traba-
lho voluntário, e as regulares, com pro-
pósitos de longo prazo, que devam ser 
profissionalizadas com contratações, 

Enfatizar o papel do CBO
a avaliação por Municípios, pois mui-
tos deles não têm qualquer estrutura 
para manter um Especialista. O melhor 
seria verificar por Microrregiões (do 
IBGE), onde se identifica a real área de 
influência de cada profissional.

Por outro lado fica bem demons-
trado pelos números que não faltam 
profissionais e sim acesso da população 
aos recursos humanos e materiais exis-
tentes. Isto pode ser modificado por 
muitas ações públicas e privadas que 
incluem o credenciamento universal no 
SUS, unidades móveis de atendimento, 
consultórios nas escolas, vale consulta, 
unidades privadas de baixo custo entre 
muitas outras ações.

Quero finalizar homenageando a 
atual Diretoria do CBO e em especial 
ao seu presidente, o professor Milton 
Ruiz Alves, que souberam manter e 
ampliar as múltiplas atividades do 
CBO, seja no ensino, pesquisa, defesa 
da saúde ocular, prestação de serviços 
aos seus sócios, coordenando as Socie-
dades de sub especialidades e mais do 
que tudo sendo a referencia da Oftal-
mologia Brasileira.

estrutura física adequada e metas bem 
definidas.

O Censo revelou o significativo 
aspecto quantitativo da Oftalmologia, 
mas é da mesma forma relevante en-
fatizar a qualidade na formação e na 
tecnologia agregada disponível. Neste 
particular cabe enfatizar o papel do 
CBO na formação de novos especialis-
tas em todo o território Nacional.

Acredito que os números são ade-
quados na análise de Regiões e Esta-
dos, porém não me parece conveniente 

Jacó Lavinsky
Professor Titular de Oftalmologia 
da UFRGS e presidente do CBO,  
gestão 1993/95

a
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Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, basea-
do no conhecimento 
acumulado nas últimas 
décadas em atender a 

população, formar médicos e analisar 
a infraestrutura necessária para o exer-
cício da Oftalmologia para elaborar 
um projeto e coloca-lo à disposição 
do Ministério da Saúde e da própria 
população brasileira. Com a publica-
ção deste documento em jornal de cir-
culação nacional, o que na verdade o 
CBO fez foi reivindicar ao governo a 
parceria privilegiada para atuar em vá-
rias frentes com o único propósito de 
melhorar o atendimento oftalmológi-
co à população mais carente.

É um projeto ousado e grandioso. 
Sua execução exige quase uma opera-
ção de guerra na qual estão estipula-
dos os recursos necessários, as formas 
indicadas para utilizá-los, a utilização 
das equipes multiprofissionais e a ad-
ministração do conjunto.

Não vejo nada que não seja corre-
to, mas como alguém amante de saú-
de pública, digo que a primeira coi-
sa para se ter Medicina, é o Médico. 
Esse profissional não é a segunda nem 
a terceira, ele não é a equipe, mas é o 
médico. 

Antes de mais nada, é necessá-
rio preparar o médico oftalmologista 
para atender aquele que chamamos, 
sem qualquer tipo de depreciação, de 
paciente tipo SUS. É o paciente que 
fundamentalmente precisa de conhe-
cimentos de como prevenir acidentes, 
de como prevenir infecção. Somente 
depois de tomadas tais providências é 
que passamos a cuidar da correção dos 
vícios de refração que, sem dúvida, é o 
primeiro grande obstáculo, a primeira 
grande necessidade, o primeiro gran-
de mar que aqueles que se preocupam 
com a saúde ocular têm que vencer.

Apresentar resultados e  
reivindicar parceria privilegiada

Somos cerca de 11.700 oftalmolo-
gistas, capazes de realizar mais de 130 
milhões de consultas por ano. Esta é 
nossa disponibilidade e o que precisa-
mos é de uma política governamental 
racional ligada a uma política séria de 
formação de oftalmologistas que pre-
pare o profissional para atender ao pa-
ciente do SUS.

Hoje, o médico oftalmologista 
que termina a maioria das residências 
e cursos de especialização em Oftal-
mologia no Brasil não tem formação 
para atender pacientes tipo SUS. Re-
centemente fiz uma pesquisa entre fre-
quentadores de um curso de extensão 
sobre qual seria a medida padrão de 
uma residência ou curso de especiali-
zação e a resposta mais frequente foi: 
número de cirurgias de catarata. Para 
formar o profissional que preconizo, a 
resposta deveria ser: número de horas 
dedicadas ao ensino da refração e das 
doenças oculares mais frequentes em 
nosso País. 

Analisando o projeto do CBO, 
considero que abrange tudo que pre-
cisamos, o que talvez crie dificuldades 

para sua completa implementação. Te-
mos que ir por partes. Tem um ditado 
popular que ensina como se come um 
elefante: com muita gente junto, com 
tempo suficiente e uma porção de cada 
vez.

Em saúde pública, temos que mos-
trar resultados para conquistar cre-
dibilidade e novos recursos. Hoje, o 
primeiro objetivo do CBO é preparar 
o médico oftalmologista para atender 
a comunidade. Para isto precisamos 
mudar o sistema dos cursos de espe-
cialização, instituir estágios rurais e os 
modelos não faltam. A UNICAMP, 
por exemplo tem um estágio rural em 
Divinolândia que é pouco divulgado 
em congressos e em comissões, mas 
que funciona há 25 anos e, segundo a 
opinião dos ex-alunos, é muito impor-
tante para a formação do médico oftal-
mologista generalista. 

O plano propõe cursos de especia-
lização no interior? Concordo plena-
mente. Temos que criar cursos no inte-
rior do Nordeste e na Amazônia. Isto 
pode ser feito de imediato para poder 
apresentar resultados a curto prazo. 
Com os resultados, a Oftalmologia e 
o CBO ganham credibilidade e con-
fiança e podem passar a exigir mais, a 
exigir a verdadeira parceria com as au-
toridades de todos os níveis.

Concordo em gênero, número e 
grau com a posição do nosso órgão 
máximo e estamos todos preparados 
para, em parceria com o Ministério da 
Saúde, universalizar a atenção oftal-
mológica à população brasileira. 

o

Newton Kara José 
Professor Emérito de Oftalmologia  
da UNICAMP e USP e presidente do  
CBO – gestão 1985/87
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Patronos do CBO em 2014:

chei excelente o encarte 
que o CBO fez publi-
car no jornal Folha de 
S. Paulo em 25 de ou-
tubro, pois nós, médicos 

oftalmologistas, temos a obrigação de 
conscientizar a sociedade brasileira so-
bre as causas mais importantes de Ce-
gueira e Deficiência Visual bem como 
mostrar os meios necessários para que 
tenhamos meios para corrigi-las. Mais 
uma vez, congratulo-me com nossa 
entidade maior na pessoa de seu pre-
sidente Milton Ruiz Alves. 

Temos a mídia como grande aliada

Por que não pensarmos num De-
creto Lei que valide esses gastos da 
acessibilidade para um fundo destina-
do à prevenção da cegueira? 

A mídia é um de nossos fortes alia-
dos para conseguirmos tal objetivo. 

Suel Abujamra
presidente do CBO – gestão 2001/03 
e coordenador do Curso de 
Especialização em Oftalmologia  
do Instituto Suel Abujamra

A

Porém temos que levar em conta 
a realidade em que estamos inseri-
dos. Minha experiência de 57 anos de 
profissão é que o Poder Público, por 
mais bem intencionado que seja, não 
consegue equacionar de forma total a 
prevenção da cegueira e a reabilitação 
visual no País. O Poder Público precisa 
ser incentivado e até mesmo coagido a 
tomar atitudes em benefício da saúde 
ocular por nossas sociedades represen-
tativas, com o apoio dos meios de co-
municação de massa.

Neste momento, em que estamos 
lutando por recursos, necessariamen-
te escassos e disputados, para a saúde 
ocular, temos em vigor o Decreto Lei 
5296, de 02 de dezembro de 2004, que 
trata da acessibilidade aos Cegos. To-
dos somos a favor da acessibilidade, 
mas o decreto exige da sociedade bra-
sileira fábulas de dinheiro para custear 
aplicativos nas vias públicas, prédios, 
meios de transportes, estabelecimentos 
comerciais e outras edificações públi-
cas. Os fabricantes estão felizes com 
isso.

Não foi feita nenhuma pesqui-
sa a respeito da real necessidade e do 
alcance que tal decreto deveria ter. A 
verdade é que a maioria dos cegos não 
as usam, pois ficam em casa ou rara-
mente saem às ruas. Considero isso um 
absurdo.
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O Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular 
é objeto de um seminário que ocorre  
na Sala da Comissão de Educação do  
Senado Federal em 03 de dezembro.

O seminário, coordenado pela Senadora  
Lúcia Vânia (PSDB/GO) e pelo médico 

oftalmologista Marcos Ávila, reúne 
parlamentares , autoridades, lideranças 
do segmento da Saúde para debater o 

projeto apresentado pelo CBO para levar 
a assistência médico-oftalmológica de 

qualidade a todos os cidadãos brasileiros, 
independente de classe social ou local de 

moradia.

A programação será dividida em três 
módulos: 1) inserção da Oftalmologia na 

Atenção Básica do SUS; 2) inserção do 
médico oftalmologista no Sistema Único  

de Saúde; e 3) Integração do Ensino e 
serviços de Oftalmologia.

De acordo com Marcos Ávila,  
o seminário será o primeiro passo de  

um grande processo liderado pelo  
CBO para colocar em prática o  

Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular.


