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 | NOTA TÉCNICA |23  | 2012 

 

Brasília, 04 de junho de 2012.  

 

INTRODUÇÃO: 
A instituição da Política Nacional de Oftalmologia é recente: 

A portaria GM nº 957/08 instituiu a Política Nacional de Atenção em 

Oftalmologia e a portaria SAS nº 288/08 definiu as diretrizes para a implantação e 

operacionalização da Política e o protocolo e diretrizes terapêuticas para glaucoma e 

outras doenças oculares. 

Atualmente os procedimentos cirúrgicos de media complexidade em 

oftalmologia são realizados mediante estratégias que visam a melhoria do acesso e 

com indução de financiamento federal diferenciado dos procedimentos cirúrgicos 

oftalmológicos contemplados nos  componentes I e II (Portaria GM nº 1.340 de 29 de 

junho de 2012). 

O Ministério da Saúde (MS) prevê que no início de 2013 estará concluído o 

processo de revisão da portaria GM/MS 957/08 e propõe organizar e integrar as 

ações e serviços de saúde ocular na rede de atenção alem de promover estratégias 

para a melhoria do acesso da população aos serviços de oftalmologia,  será também 

revista  da portaria GM/MS 288/08, processo já iniciado em 2011 com relação a 

atenção diagnostica  e terapêutica ao Glaucoma. 

Nesse momento a proposta do MS é priorizar o Projeto Olhar Brasil, 

redefinindo as ações que facilitem o acesso ao atendimento a uma parcela da 

população – proposta de atenção focalizada para os alunos do PSE e do Brasil 

Alfabetizado.  

Foram considerados os seguintes problemas na organização da Saúde 

Ocular: grande demanda reprimida historicamente, ausência de rede de atendimento 

em oftalmologia, valores de tabela reduzidos com dificuldades de adesão, 

heterogeneidade nos valores de óculos por região.    

A nova proposta de redefinição do  Projeto Olhar Brasil foi apresentada pelo 

Departamento de Atenção Especializada (DAE) e pelo Departamento de Atenção 

Básica (DAB)  nas reuniões do  GT de Atenção da CIT em junho  e julho de 2012, o 

tema foi apresentado e debatido no 1º  Seminário Nacional de Saúde Ocular e 

Projeto Olhar Brasil ocorrido no dia 09 de julho em Brasília, do qual participaram  os 

representantes das SES na Câmara Técnica de Atenção à Saúde do CONASS, os 

representantes estaduais do Programa Saúde na Escola, os representantes das 

Universidades Federais e dos COSEMS.  
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Objetivo do Projeto: Diagnosticar e corrigir problemas de refração e patologias 

secundários,  considerando que 30% das crianças em idade escolar e quase 100% 

dos adultos acima de 40 anos possuem problemas de refração.  

Público alvo: alunos de ensino fundamental da rede pública com Programa de 

Saúde na Escola (PSE) no total 8.273.272 alunos e os alfabetizandos cadastrados 

no Programa Brasil Alfabetizado (PBA) cuja meta Brasil é 2.248.103 alfabetizandos. 

 

ESTRATÉGIA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO - Ações propostas pelo MS: 
Aumentar a capacidade instalada para atendimento por meio de: 

• Edital de chamamento público de prestadores com o estabelecimento de 

critérios e facultado a contratação estadual ou municipal especifico para o 

projeto Olhar Brasil. 

• Aquisição de carretas com consultórios oftalmológicos (para este momento 

serão 37, disponibilizadas para os Hospitais Universitários Federais para o 

atendimento prioritário dos municípios que possuem adesão ao PSE e PBA, 

municípios que não possuem oftalmologia e com maior número de alunos na 

faixa etária de 6 a 8 anos e mais de 40 anos) – relação anexa. 

• Readequação dos valores atuais de procedimentos e preços dos óculos - 

valores na minuta da portaria SAS. 

• A consulta oftalmológica será paga com FAEC e será feito o repasse 

antecipado por três meses dos recursos para consulta oftalmológica e 

repasse de recursos para os procedimentos das patologias secundárias por 

FAEC após apresentação de produção com valores revistos. 

CONSULTA OFTALMOLÓGICA OLHAR BRASIL – valor atual SUS R$ 14,29 

valor proposto R$ 21,00  
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• Publicação de um Edital - Ata de registro de preço regional para óticas e 

sendo facultado aos entes federativos aderirem a Ata de Registro de Preços 

Nacional para o fornecimento gratuito de óculos. 

 Valor SUS atual - óculos Olhar Brasil R$ 28,00. Valor proposto R$ 42,00. 
 

 A PROPOSTA DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 

A minuta de portaria interministerial define os objetivos, a população priorizada, as 

ações estratégicas e a execução do projeto, mediante: 

I - parceria entre a União, por meio do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 

II - prestação de assistência oftalmológica, pela rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS), própria ou privada, contratada ou conveniada, podendo a prestação  ser 

realizada por meio de equipes e consultórios oftalmológicos móveis e itinerantes -  

os Ministérios da Saúde e da Educação poderão firmar parcerias com Hospitais 

Universitários Federais para este fim. A atuação dos consultórios oftalmológicos 

dependerá de pactuação prévia entre os prestadores de serviço e os gestores 

estaduais e municipais de saúde. 

Serão priorizados os atendimentos nos consultórios itinerantes: municípios que 

possuem PSE e PBA, Municípios que não possuem serviços de oftalmologista e 

municípios com maior concentração de alunos de 6 a 8 anos e mais de 40 anos, 
Paciente Diabético e/ou Hipertenso, Visão Dupla; Desvio Ocular, Alterações 

Pupilares, Visão embaçada, Lacrimejamento, durante ou após realizar atividades 

que exigem esforço visual, fotofobia e protrusão ocular.  

 

III - fornecimento gratuito de óculos ao público-alvo – valor dos óculos: 

A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) publicará 

portaria contendo os procedimentos específicos e as doenças a serem 

contemplados pelo Projeto Olhar Brasil, alem de estabelecer as condições para a 

participação dos entes federativos ao Projeto Olhar Brasil, com relação aos  
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requisitos para participação; procedimento de habilitação; responsabilidades dos 

entes participantes; requisitos para prestação de serviços oftalmológicos; e forma de 

financiamento. 

 

A SAS propõe a publicação de um edital de chamamento público a prestadores de 

oftalmologia privados interessados em participar do Projeto Olhar Brasil, que 

conterá: 

a) requisitos para participação; 

b) exigência da relação de procedimentos e respectiva capacidade de 

atendimento que poderão ser fornecidos pelo prestador no âmbito do Projeto; e 

c) forma de contratação e pagamento pelos entes federativos que 

participarem do Projeto Olhar Brasil. 

 

Para participar do credenciamento o prestador deverá  estar localizado em região de 

saúde que possua alunos do PSE e ou alfabetizandos  do PBA, Cadastro no CNES, 

consultório oftalmológico em conformidade com a RDC nº 50 : cadeira e coluna 

oftalmológica; refrator; projetor ou tabela de optotipos; retinoscópio; oftalmoscópio; 

ceratômetro; tonômetro de aplanação; biomicróscopio (lâmpada de fenda) e 

capacidade instalada para atender a população total a ser coberta. 

 

O cadastramento de estabelecimentos referido no edital não gerará vínculo desses 

prestadores de serviço com o Ministério da Saúde, direito à contratação pelos entes 

federativos que participarem do Projeto Olhar Brasil ou preferência de qualquer 

espécie em eventual processo de contratação. 

 

Elaboração e publicação de Ata de Registro de Preços para aquisição de óculos, 

cabendo aos entes federativos que participarem do Projeto Olhar Brasil a adesão e 

efetuar a contratação para aquisição de óculos e fornecê-los ao público-alvo. 

 

 



 

 
 

NOTA TÉCNICA                                                          23  /2012 

Brasília, 25 de julho de 2012.  

 
6 

 

RECURSOS FINANCEIROS: 

Os recursos financeiros para execução do Projeto Olhar Brasil serão transferidos 

pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos de 

ato específico da SAS/MS e será custeado por meio do Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (FAEC)  e contemplará:  

I – recursos para a readequação dos valores de procedimentos específicos para o 

Projeto Olhar Brasil;  

II – recursos para aquisição de óculos. 
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                                         Versão CONJUR/MS + SAS/MS 
 
 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº XXXX, DE XX DE JULHO DE 2012. 
 
 
                                        Redefine o Projeto Olhar Brasil. 

 

OS MINISTROS DE ESTADO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições 

que lhes conferem os incisos I e II do parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e 

 

Considerando o disposto nos arts. 5º, inciso II, e 6º, inciso I, alínea “d”, da Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde); 

Considerando os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), contidos 

no art. 7º da Lei Orgânica da Saúde, e o Plano Nacional de Educação; 

Considerando o término da vigência da Portaria Interministerial nº 15/MEC/MS, de 24 

de abril de 2007, e da Portaria nº 254/SAS/MS, de 24 de julho de 2009, e a necessidade de se dar 

continuidade ao Projeto Olhar Brasil; 

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010, que 

estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS); 

Considerando o alto índice de problemas oftalmológicos que afetam a população 

brasileira, em especial, aqueles ligados a erro de refração que, na maioria das vezes, são passíveis 

de solução com o uso de óculos; 

Considerando que os problemas visuais respondem por grande parcela de repetência 

e evasão escolar, bem como por grandes limitações na qualidade de vida; e 

Considerando que os problemas visuais respondem por grande parcela de repetência 

escolar e evasão escolar, bem como por grandes limitações na qualidade de vida; e 

Considerando a necessidade de se dar continuidade e de ampliar o escopo do 

Projeto Olhar Brasil no sentido de garantir o cuidado integral ao público alvo do Projeto, resolvem: 

 

Art. 1º  Esta Portaria redefine o Projeto Olhar Brasil. 

Art. 2º  O Projeto Olhar Brasil tem por objetivos identificar e corrigir problemas visuais 

relacionados à refração e garantir assistência integral em oftalmologia para os casos em que forem 

diagnosticadas outras patologias em saúde ocular e que necessitarem de intervenções, visando  

contribuir para a redução das taxas de repetência escolar e evasão escolar e facilitar o acesso da 

população, a ser contemplado pelo Projeto, à consulta oftalmológica e a óculos corretivos. 

Art. 3º  Para os fins do disposto no Projeto Olhar Brasil, serão contemplados: 
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I - educandos de escolas vinculadas ao Programa Saúde na Escola (PSE), gerido 

pelos Ministérios da Saúde e da Educação; e 

II - os alfabetizandos cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado (PBA), gerido pelo 

Ministério da Educação. 

Art. 4º  O Projeto Olhar Brasil compreende as seguintes ações estratégicas: 

I - inserção articulada e integrada com a rede de serviços de saúde das unidades 

escolares cadastradas para o Projeto para a realização da triagem dos educandos identificados; 

II - capacitação dos professores durante os encontros periódicos da formação 

continuada para a realização da triagem para a consulta; 

III - ampliação do número de consultas oftalmológicas na rede de saúde e o 

fornecimento gratuito de óculos a partir da necessidade identificada no Projeto; 

IV - organização da rede de serviços em função das necessidades apontadas no 

Projeto, visando à garantia da referência especializada em oftalmologia para o público-alvo; e 

V - ampliação da capacidade instalada para atendimento em oftalmologia às pessoas 

que necessitarem de cuidados decorrentes da identificação e diagnóstico de outras patologias 

oculares específicas, com a garantia do cuidado integral. 

Parágrafo Único: A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS) 

publicará ato normativo contendo os procedimentos específicos e as doenças a serem contemplados 

pelo Projeto Olhar Brasil. 

Art. 5º  O Projeto Olhar Brasil será executado por meio de: 

I - parceria entre a União, por meio do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Educação, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

II - prestação de assistência oftalmológica, pela rede do Sistema Único de Saúde 

(SUS), própria ou privada, contratada ou conveniada; e 

III - fornecimento gratuito de óculos ao público-alvo. 

§ 1º  Para os fins do disposto no inciso II do “caput”, a assistência oftalmológica 

também poderá ser realizada por meio de equipes e consultórios oftalmológicos em estabelecimentos 

móveis e itinerantes. 

§ 2º  Os Ministérios da Saúde e da Educação poderão firmar parcerias com Hospitais 

Universitários Federais para cumprimento do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3º  A atuação dos consultórios oftalmológicos de que trata o § 1º dependerá de 

pactuação prévia entre os prestadores de serviço e os gestores estaduais e municipais de saúde. 

Art. 6º  Para os fins do disposto nos incisos I e II do artigo anterior, a SAS/MS 

publicará: 

I – portaria que disponha sobre a participação dos entes federativos ao Projeto Olhar 

Brasil, que conterá: 

a) requisitos para participação; 
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b) procedimento de habilitação; 

c) responsabilidades dos entes participantes; 

d) requisitos para prestação de serviços oftalmológicos; e 

e) forma de financiamento. 

II - edital para cadastramento de estabelecimentos de saúde privados na área de 

oftalmologia interessados em participar do Projeto Olhar Brasil, que conterá: 

a) requisitos para participação; 

b) exigência da relação de procedimentos e respectiva capacidade de atendimento 

que poderão ser fornecidos pelo prestador no âmbito do Projeto; e 

c) forma de contratação e pagamento pelos entes federativos que participarem do 

Projeto Olhar Brasil. 

Parágrafo único: O cadastramento a que se refere o inciso II deste artigo não gera 

vínculo dos prestadores de serviço com o Ministério da Saúde, direito à contratação pelos entes 

federativos que participarem do Projeto Olhar Brasil ou preferência de qualquer espécie em eventual 

processo de contratação. 

Art. 7º  Para os fins do disposto no inciso III do art. 5º, compete aos entes federativos 

que participarem do Projeto Olhar Brasil efetuar a contratação para aquisição de óculos e fornecê-los 

ao público-alvo. 

§ 1º  O Ministério da Saúde realizará procedimento de âmbito nacional para registro 

de preços para aquisição de óculos. 

§ 2º  Fica facultado aos entes federativos de que trata o “caput” aderirem à Ata de 

Registro de Preços Nacional registrada nos termos do parágrafo anterior. 

§ 3º  O fornecimento dos óculos deverá ser garantido pelas Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios participantes do Projeto a todos os pacientes cuja 

consulta oftalmológica resultar em indicação para o seu uso. 

§ 4º  Caso os entes federativos não adiram à Ata de Registro de Preços Nacional de 

que trata o § 1º, os óculos a serem adquiridos e fornecidos deverão seguir, no mínimo, a 

especificação técnica definida na referida Ata. 

Art. 8º  Os recursos financeiros para execução do Projeto Olhar Brasil serão 

transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos de ato 

específico da SAS/MS que versará sobre. 

I – recursos pela produção de procedimento específico, descrito nos termos do 

parágrafo único do art. 4º, para o Projeto Olhar Brasil; e 

II – recursos para aquisição de óculos. 

Art. 9º  O Projeto Olhar Brasil será custeado por meio do Fundo de Ações 

Estratégicas e Compensação (FAEC), do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de 
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Trabalho 10.302.2015.8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta 

Complexidade. 

Art. 10.  Os Ministérios da Saúde e da Educação manterão informações e orientações 

sistemáticas sobre a execução do Projeto Olhar Brasil nos respectivos endereços eletrônicos na 

“internet”. 

Art. 11.  Caberá aos entes federados contratantes dos serviços realizarem as ações 

de regulação, de controle e de avaliação da atenção à saúde prestada, bem como avaliarem a 

conformidade entre os serviços prestados e o que será pago aos respectivos prestadores. 

Art. 12.  Caberá aos órgãos de controle interno, especialmente ao Sistema Nacional 

de Auditoria (SNA), sem prejuízo das atribuições dos órgãos de controle externo, o monitoramento da 

aplicação dos recursos financeiros previstos nesta Portaria. 

Art. 13.  Os procedimentos realizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios 

com fundamento na Portaria Interministerial nº 15/MEC/MS, de 24 de abril de 2007, e na Portaria nº 

254/SAS/MS, de 24 de julho de 2009, serão ressarcidos pelo Ministério da Saúde com base nas 

regras e critérios previstos nos citados atos normativos. 

Parágrafo único.  Apenas serão ressarcidos os procedimentos que forem realizados 

até 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação desta Portaria, vedada nova prorrogação de 

prazo. 

Art. 14.  A SAS/MS e a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD/MEC) adotarão as medidas necessárias para o cumprimento do disposto nesta 

Portaria. 

Art. 15.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 16..  Ficam revogadas as Portarias Interministeriais nº 15/MEC/MS, de 2007, 

publicada no Diário Oficial da União nº 80, Seção 1, do dia 26 seguinte, p. 4; e nº 140/MEC/MS, de 23 

de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União nº 17, Seção 1, do dia seguinte, p. 45. 

 

 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 

Ministro de Estado da Saúde 

 

 

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

Ministro de Estado da Educação 
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ANEXO II - MUNICIPIOS	  QUE	  RECEBERÃO	  CARRETAS	  	  
	  

UF	   COD	   MUNICIPIO	  
QUANTIDADE	  DE	  

BAU	  
OFTALMOLOGICO	  	  

AM	   130260	   Manaus	   1	  
BA	   292740	   Salvador	   1	  
CE	   230440	   Fortaleza	   2	  
DF	   530010	   	  Brasília	   1	  
GO	   520870	   Goiânia	   2	  
MA	   211130	   São	  Luís	   2	  
MG	   313670	   	  Juiz	  de	  Fora	   2	  
MG	   317010	   Uberaba	   2	  
MG	   317020	   	  Uberlândia	   2	  
MS	   500270	   Campo	  Grande	   1	  
MT	   510340	   Cuiabá	   2	  
PA	   150140	   	  Belém	   2	  
PB	   250750	   João	  Pessoa	   2	  
PE	   261160	   	  Recife	   2	  
PI	   221100	   Teresina	   2	  
PR	   410690	   	  Curitiba	   2	  
RJ	   330455	   	  Rio	  de	  Janeiro	   1	  
RN	   240810	   	  Natal	   1	  
RS	   431440	   Pelotas	   1	  
RS	   431560	   Rio	  Grande	   2	  
RS	   431690	   Santa	  Maria	   1	  
SC	   420540	   Florianópolis	   1	  
SE	   280030	   Aracaju	   1	  
SP	   355030	   	  São	  Paulo	   1	  

	   	   	  
37	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


