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Rio de Janeiro, 11 de maio de 2015. 

 

 

Ao 

Exmo. Senhor Ministro da Saúde Dr. Arthur Chioro  

Esplanada dos Ministérios – Bloco G 

Brasília 

70.058-900 – DF 

 

Ref.: Carretas da Saúde (“Carretas Oftalmológicas”) 

 

 

Ilustríssimo Senhor Ministro da Saúde, Dr. Arthur Chioro, 

 

01. A Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa - ABCCR, entidade filiada 

ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, é uma sociedade científica, de cunho 

filantrópico, constituída por médicos oftalmologistas que optaram por se dedicar a este 

importante ramo da medicina oftálmica, objeto de significativa melhora na condução e 

retirada de patologias congênitas e/ou inerentes à idade. 

 

02. O CBO é uma associação científica e cultural de médicos oftalmologistas que atua 

no cenário nacional desde 1941. É hoje a principal representação da oftalmologia no país, 

tendo como missão fundamental a promoção da saúde visual e ocular de toda a população 

brasileira. 

 

03. Para a consecução de seus objetivos o Conselho desenvolve várias ações 

direcionadas ao aprimoramento técnico-científico e ético dos médicos oftalmologistas, bem 

como na defesa de suas prerrogativas profissionais. 

 

04. A ABCCR e o CBO, neste ato representados por seus respectivos presidentes, Drs. 

Carlos Gabriel Figueiredo e Milton Ruiz, e cientes de suas responsabilidades na defesa dos 

interesses dos médicos especialistas em oftalmologia e de seus pacientes, vêm trazer ao 

conhecimento de Vossa Excelência questão de extrema relevância que demanda a especial 
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atenção do Ministério da Saúde na defesa da população brasileira, visto que passível de 

expor a risco a saúde dos usuários dos serviços médico-oftalmológicos que, por sua 

reconhecida vulnerabilidade, demandam proteção especial. 

 

DA BREVE APRESENTAÇÃO DOS FATOS 

 

05. A Oftalmologia é uma das especialidades médicas que mais tem avançado, não 

apenas em relação às novas técnicas científicas empregadas, como também pela 

incorporação de novas tecnologias como os aparelhos destinados à realização de exames 

auxiliares de diagnóstico e procedimentos cirúrgicos. 

 

06. Além de modernas aparelhagens, novas próteses oculares têm sido desenvolvidas, 

muitas das quais especialmente utilizadas em cirurgias de catarata. A catarata representa a 

principal causa de cegueira em nosso país e no mundo, mas felizmente é passível de 

reversão por via cirúrgica. 

 

07. Há menos de trinta anos os pacientes operados de catarata, em decorrência da 

remoção do cristalino, necessitavam do uso de óculos especiais para o restabelecimento da 

visão. Atualmente, com as novas técnicas, os pacientes recebem o implante de lentes 

intraoculares durante o ato cirúrgico, adquirindo, desse modo, boa qualidade de visão e 

conforto estético. 

 

08. A inovação da técnica cirúrgica de implante de lente intraocular é amplamente 

difundida, sendo impensável a realização da cirurgia de catarata sem a correção da visão 

através do implante das lentes. 

 

09. Uma grande parcela da população, especialmente após os cinquenta anos, apresenta 

catarata passível de cirurgia, sendo certo que, por conta das carências nos atendimentos do 

SUS, surgiram as denominadas “Carretas da Saúde”, modalidade de parceira entre as 

iniciativas pública e privada. 

 

10. No caso específico da oftalmologia, a atuação das Carretas da Saúde, que em 

princípio desenvolvem um trabalho passível de reconhecimento, deve seguir e preencher 
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todos os requisitos necessários à constituição de um centro cirúrgico médico oftalmológico, 

assegurando máxima proteção à saúde e à vida dos usuários do serviços. 

 

11. O fato das instalações não sofrerem fiscalização por órgãos da vigilância sanitária e 

demais agentes competentes tem proporcionado grande inquietação na classe médica, em 

virtude dos possíveis riscos à saúde dos pacientes. Existem, inclusive, denúncias e 

processos referentes à regularidade da licitação dos serviços, bem como às precárias 

condições de atendimento. 

 

12. Sempre visando a segurança dos pacientes e a independência do médico na escolha 

dos insumos a serem utilizados nos atos cirúrgicos, a Associação Brasileira de Catarata e 

Cirurgia Refrativa – ABCCR, Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO e a Federação 

das Cooperativas Estaduais de Serviços em Oftalmologia – FeCOOESO, entidades 

voltadas para a defesa da dignidade e o aperfeiçoamento da prestação de serviços médicos 

em oftalmologia, buscam coibir, nem sempre com sucesso, práticas que consideram lesivas 

aos interesses dos médicos e  pacientes. 

 

13. Tendo em vista o crescimento das estruturas itinerantes pelo país e com o intuito 

de fiscalizar e garantir condições dignas para todos os envolvidos neste processo, a saber, 

oftalmologistas e pacientes, aqui traduzidos por toda a população que possa ter acesso a 

esses serviços, pretende-se a tomada de providências na resolução da matéria. 

 

DO DIREITO À SAÚDE 

 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196). 

 

14. A Constituinte, quando da tecedura da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, assegurou o acesso universal à saúde, classificando-o como direito 

fundamental de ordem social (CF, art. 6o). 
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15. Os artigos 196 e seguintes da Constituição Federal definem a saúde como direito da 

sociedade e responsabilidade do Estado, fornecendo os subsídios necessários à 

materialização do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei nº 8.080/90. 

 

16. A promoção da garantia de um acesso digno e universal à saúde é uma tarefa árdua, 

em especial quando se trata de um país com dimensões continentais e uma multiplicidade 

de fatores e condições sociais. 

 

17. A garantia da efetividade das políticas públicas de saúde não depende somente de 

recursos financeiros, mas de infraestrutura e da disponibilidade de mão-de-obra 

especializada para promover o atendimento à população. 

 

18. A hermenêutica constitucional permite inferir pela possibilidade da participação 

complementar de instituições privadas na consecução dos objetivos públicos, desde que 

mediante contrato de direito público ou convênio e observadas as diretrizes que regem o 

Sistema Único de Saúde (CF, art. 199). 

 

19. A participação dos agentes públicos ou privados deve, em qualquer caso, observar 

os protocolos, diretrizes e pareceres das boas práticas médicas, sem prejuízo das normas 

sanitárias e demais legislação aplicável. De igual modo, a infraestrutura dos centros 

cirúrgicos deve proporcionar as melhores condições sanitárias e operacionais possíveis. 

 

20. O atendimento à população em inobservância às regras e condutas mínimas não 

garante eficácia ao mandamento constitucional, muito pelo contrário, promove verdadeiro 

desrespeito à dignidade e à vida, oferecendo risco ao bem-estar dos pacientes. 

 

21. As políticas públicas de saúde devem sempre primar pela qualidade e segurança e 

não apenas pela capacidade física de atendimento. Promover atendimentos massificados 

sem atentar para as questões sanitárias e capacidades técnica e operacional se traduz em 

afronta direta à Constituição. 
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DAS CARRETAS DA SAÚDE 

 

22. O programa Carretas da Saúde pressupõe a utilização de centros móveis de 

assistência à saúde (caminhões equipados com ambulatório e centro cirúrgico) para o 

atendimento da população em locais carentes de rede assistencial à saúde. 

 

23. As carretas representam, uma sua concepção original, uma alternativa válida para o 

atendimento de comunidades isoladas ou que não possuam estabelecimentos de atenção à 

saúde nas proximidades. Tem-se na teoria que o programa atenderia ao disposto no art. 196 

da CF/88. 

 

24. O emprego dessa nova modalidade de atendimento deve ser pontual e 

extraordinário, visto que inquestionável que a estrutura das carretas não é comparável com 

a dos centros cirúrgicos situados em edificações hospitalares ou clínicas. 

 

25. Ao se considerar a operacionalização prática do programa, verifica-se que o foco é 

centrado na massificação de atendimentos em detrimento da qualidade e segurança dos 

serviços, distanciando-se do espírito da norma constitucional. 

 

26. As carretas percorrem longas distâncias, em geral pelo interior do país onde não 

existe infraestrutura de transporte e habitação apropriadas, sendo expostas às mais adversas 

condições ambientais. 

 

27. A exposição das carretas aos diversos fatores do ambiente indubitavelmente 

impacta nas condições sanitárias dos centros cirúrgicos e demais instalações, aumentando 

os riscos de infecção. 

 

28. Superada a exposição geral dos fatos, impõe-se a análise individual das matérias 

relevantes à melhor compreensão da estrutura dos centros cirúrgicos e dos procedimentos 

que compreendem as cirurgias oftalmológicas. 
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DA CIRURGIA DE CATARATA 

 

29. Os procedimentos oftalmológicos de facectomia com lente intra-ocular com 

facoemulsificação, usualmente conhecidos como cirurgia de catarata, são classificados com 

porte anestésico de nível 5. 

 
 

CÓDIGO 
CBHPM 

 
PROCEDIMENTO  OFTALMOLÓGICO 

 

PORTE 
ANESTÉSICO 

 
3.03.06.02-7 

 
Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação 

 
5 

 

30. O Parecer sobre Cirurgias Oftalmológicas que instrui a presente (Doc. II), 

elaborado em conjunto pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO, a Sociedade 

Brasileira de Oftalmologia – SBO e a Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços em 

Oftalmologia – FeCOOESO, considera que 

 

“... as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior requerem ambiente 

estéril para evitar a temida infecção intra-ocular de prognóstico sombrio 

que, frequentemente, acarreta cegueira irreversível...; 

 

... as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são, na sua maioria, 

realizadas em pacientes idosos portadores de outras patologias associadas 

(diabéticos, hipertensos, cardiopatas, ansiosos) e que, por obediência aos 

mais elementares princípios de segurança devem permanecer em 

observação em ambiente seguro e preparado para eventuais 

emergências...” e 

 

“... cirurgias oftalmológicas como procedimentos sofisticados, de porte 

que justifica, no mínimo, a internação de curta permanência (Regime de 

Hospital Dia)...”. 

 

31. A complexidade dos procedimentos e os potenciais riscos envolvidos culminaram 

na elaboração de regras mínimas para o funcionamento dos estabelecimentos em regime de 

Hospital-Dia. 
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DO REGIME DE HOSPITAL-DIA (DAY CLINIC) 

 

32. Para melhor compreender o conceito de “Hospital-dia”, cumpre mencionar o 

disposto na Portaria nº 44/2001 GM/Ministério da Saúde e RDC/ANVISA nº 50/2001, 

aplicável à avaliação de projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

 

33. O artigo 2o da Portaria nº 44/2001 do Gabinete do Ministro do Ministério da 

Saúde, que aprovou a modalidade de Hospital-dia no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS, assim estabelece: 

 

Art. 2º Definir como Regime de Hospital Dia a assistência intermediária 

entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de 

procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que 

requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período 

máximo de 12 horas. 

 

34. De modo semelhante pronuncia a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por 

intermédio da RDC/ANVISA nº 50/2001, ao empregar a terminologia do livro 

“Terminologia Básica em Saúde”, do Ministério da Saúde, cujas transcrições seguem 

abaixo: 

 

RDC/ANVISA nº 50/2001 

Hospital-dia (regime de) – modalidade de assistência à saúde, cuja 

finalidade é a prestação de cuidados durante a realização de 

procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, que requeiram a 

permanência do paciente na unidade por um período de até 24 horas. 

 

Terminologia Básica em Saúde/MS 

Hospital-dia – modalidade de assistência na qual o doente utiliza, com 

regularidade, os serviços e o leito hospitalar apenas durante o período 

diurno. 

 

35. A Resolução nº 1.886/08 do Conselho Federal de Medicina – CFM, que estabelece 

as normas mínimas para o funcionamento de consultórios médicos e dos complexos 
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cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência, e o Parecer sobre 

Cirurgias Oftalmológica corroboram o entendimento de que as cirurgias de catarata 

realizadas no âmbito das carretas guardam dependência direta com a obrigatoriedade de 

internação de curta permanência. 

 

36. Cumpre agora analisar algumas disposições pertinentes aos órgão e entidades que 

integram o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, bem como a normatização aplicável 

aos projetos e ao funcionamento dos EAS. 

 

DOS REQUISITOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA MODALIDADE DE 

HOSPITAL-DIA 

  

37. Primeiramente, há que se pontuar pela integral aplicação da RDC/ANVISA nº 

50/2001, que dispõe acerca dos requisitos estruturais e de funcionamento necessários para 

a autorização de funcionamento dos estabelecimentos assistenciais de saúde – EAS, às 

instalações das Carretas da Saúde. 

 

38. Os procedimentos para a submissão do projeto e autorização para a construção 

e/ou reforma de EAS é burocrática e dispendiosa, em especial pela necessidade do 

preenchimento de todas as regras atinentes às disposições e dimensões da unidades que 

compõem o estabelecimento. Exige-se, ainda, a conservação da estrutura física do local e 

dos elementos que o compõem, nos termos das normas regulamentares. 

 

39. Não há qualquer razoabilidade em impor a clínicas e hospitais regras estritas para a 

construção, reforma, conservação e funcionamento de suas instalações e, em contrapartida, 

não exercer qualquer controle sobre as Carretas da Saúde. 

 

40. As Carretas promovem os mesmos procedimentos cirúrgicos, no caso a cirurgia de 

catarata, não sendo possível conceber a autorização de funcionamento destas unidades 

itinerantes sem a análise prévia da estrutura física e da capacidade e operacionalização dos 

atendimentos. 
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41. A RDC/ANVISA nº 50/2001, enquanto norma disciplinadora, impõe a proibição 

da localização dos estabelecimentos assistenciais de saúde em zonas próximas a depósitos 

de lixo, industrias ruidosas e/ou poluentes, grandes armazéns, oficinas e depósitos de 

materiais inflamáveis, cursos de água e atmosfera poluída.  

 

42. Ocorre que muitas vezes as carretas são deslocadas para regiões insalubres ou que 

não oferecem condições mínimas para o funcionamento das instalações, sendo necessário 

rigor no planejamento e controle dos locais escolhidos para receber a Carreta.  

 

43. A fiscalização deve, ainda, promover vistoria no sentido de verificar se as 

instalações da unidade suportariam as adversidades do ambiente sem sofrer danos passíveis 

de colocar em risco a integridade e assepsia do local. 

 

44. Em atenção à RDC/ANVISA nº 50/2001 os estabelecimentos devem contar com 

retaguarda hospitalar incluindo laboratório, radiologia, banco de sangue e outros recursos 

que venham a ser necessários para o tratamento de complicações que porventura ocorram 

durante a realização de cirurgia/procedimento. O EAS deve estar localizado em distância 

compatível com o atendimento emergencial ao doente que estará sendo removido. 

 

45. O atendimento às normas de retaguarda e remoção de pacientes em casos graves 

merece especial atenção, na medida em que o principal objetivo das Carretas da Saúde é, 

justamente, propiciar atendimento à regiões desprovidas de estrutura assistencial.  

 

46. A elaboração de planos e estratégias de remoção de pacientes em locais distantes ou 

de difícil acesso, seja pelo uso de helicópteros ou meios de transporte afins, é necessária 

para fins de atendimento ao disposto na citada resolução, garantindo o respeito à 

integridade dos pacientes. 

 

47. Recentemente o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal – CRM/DF 

promoveu vistoria na Carreta da Saúde do DF (Doc. III). O Relatório de Vistoria nº 

323/2013-IS  demonstra uma série de infrações, como: 

 

a) ausência de Licenciamento Sanitário; 
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b) ausência de inscrição do responsável técnico e do corpo clínico no CRM local; 

c) ausência de ambulância para a remoção de pacientes em caso de 

urgência/emergência; 

d) incompatibilidade da estrutura do centro cirúrgico com o número de 

atendimentos, em especial no que refere ao espaço físico entre as cirurgias; 

e) descarte irregular de lixo comum e contaminado próximo ao centro cirúrgico; 

f) ausência de estrutura adequada para a movimentação de pacientes no local; e 

g) ausência de registro em Prontuário Médico, de modo que o cirurgião não tem 

acesso aos exames e à condição do paciente. 

  

48. Percebe-se que as infrações, expostas inclusive mediante o uso de recursos 

fotográficos, são de extrema gravidade e colocam em risco a saúde dos pacientes, em 

especial pela ausência de Licenciamento Sanitário. 

 

49. Supõe-se que caso se tratasse de um estabelecimento de saúde em sua formatação 

habitual (edificação) e que desenvolvesse atividades desvinculadas do Poder Público, a 

ausência do Licenciamento Sanitário conduziria ao fechamento imediato das instalações, 

sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais aplicáveis. 

 

50. O Relatório de Vistoria abordou, ainda, a questão do espaçamento entre as mesas 

de cirurgia e a recuperação pós-cirúrgica.  

 

51. Uma rápida consulta ao disposto no RDC/ANVISA nº 50/2001 permite inferir 

que só é permitida 01 (uma) mesa cirúrgica por sala e, no tocante à áreas de indução 

anestésica e de recuperação pós-anestésica, a distancia entre as macas deveria ser igual ou 

maior que 0,8 m. 

 

UNIDADE FUNCIONAL: 1- ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

Nº ATIV. UNIDADE/AMBIENTE 
DIMENSIONAMENTO 

QUANTIFICAÇÃO (min.) DIMENSÃO (min.) INSTALAÇÕES 
4.6 Centro Cirúrg i co     

4.6.4; 
4.6.5; 
4.6.8 

 

Sala pequena de cirurgia 
(oftalmologia , endoscopia , 
otorrinolaringologia, etc) 
 

2 salas. Para cada 50 leitos 
não especializados ou 15 
leitos cirúrgicos deve haver 
uma sala. Estabelecimentos 
especializados (cardiologia, 
cirurgia, etc) tem de fazer 
um cálculo específico 

S. pequena: 20,0 m2 com 
dimensão mínima = 3,45 m. 
 
Cada sala só pode conter uma 
única mesa cirúrgica. Pé-direito 
mínimo = 2,7 m 

FO;FN;FAM; 
FVC;AC;EE;ED; 
E;ADE 
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4.6.7 
 

Área de recuperação pós-
anestésica 1 

2 macas no mínimo, com 
distância entre estas igual a 0,8 
m, entre macas e paredes, exceto 
cabeceira, igual à 0,6 m e com 
espaço suficiente para manobra 
da maca junto ao pé dessa. O no 
de macas deve ser igual ao no de 
salas cirúrgicas + 1. No caso de 
cirurgias de alta complexidade a 
recuperação pode se dar 
diretamente na UTI. Nesse caso, 
o cálculo do no de macas deve 
considerar somente as salas para 
cirurgias menos complexas. 

HF;FO;FAM;AC; 
FVC;EE;ED 

 

52. No que pese o disposto na norma sanitária, havia 06 (seis) mesas cirúrgicas por sala, 

com um espaçamento ínfimo entre elas, e o local destinado à recuperação pós-cirúrgica 

consistia em cadeiras de plástico expostas ao ar-livre. 

 

DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

53. A Lei nº 9.782/99, que definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, atribuiu à União, dentre outras 

competências, acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e municipais de 

vigilância sanitária. 

 

Art. 1º  O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o 

conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da 

Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação, 

normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária. 

 
Art. 2º  Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária: 

§ 1º  A competência da União será exercida: 

I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere à formulação, ao 

acompanhamento e à avaliação da política nacional de vigilância sanitária 

e das diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

II - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVS, em 

conformidade com as atribuições que lhe são conferidas por esta Lei; e 
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III - pelos demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas 

áreas de atuação se relacionem com o sistema. 

 

54. O artigo 15 da Lei nº 8.080/90 criou as competências e atribuições comuns entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Instituiu-se a competência de cada 

ente, dentro do respectivo âmbito administrativo, para definir as instâncias e mecanismos 

de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. 

 

55. O artigo 3º da Portaria nº 44/2001 GM/Ministério da Saúde corrobora tal 

entendimento ao reconhecer a competência das secretarias estaduais e municipais de saúde 

para fiscalizar o cumprimento dos requisitos operacionais e sanitários. 

 

56. Tem-se, portanto, o reconhecimento da competência das secretarias estaduais e 

municipais de saúde, sob supervisão do órgão federal, para fiscalizar o cumprimento dos 

requisitos operacionais e sanitários dos estabelecimentos assistenciais de saúde – EAS em 

seus respectivos âmbitos administrativos. 

 

DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO EM OFTALMOLOGIA. 

 

57. Foi instituída, no ano de 2008, em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde a 

portaria 957, que institui a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia, que dentre 

outras determinações, estabelece critérios para a Atenção Básica e Especializada, 

organização das redes em atenção oftalmológica e plano de prevenção e tratamentos de 

doenças. 

 

58. Especificadamente, em seu art. 2º, inciso IV, a portaria traz a permissão para que, 

por intermédio das redes regionais de saúde, sejam estabelecidos critérios técnicos mínimos 

para avaliação das unidades de atenção especializada, bem como mecanismos para sua 

monitorização. 

 

Art. 2º - Estabelecer que a Política Nacional de Atenção em 

Oftalmologia seja organizada de forma articulada entre o Ministério da 

Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal e as 
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Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de redes estaduais e 

regionais, permitindo: (...) 

 

IV - definir critérios técnicos mínimos para o funcionamento e avaliação 

das Unidades de Atenção Especializada, públicas ou privadas que 

prestam atenção em oftalmologia, bem como os mecanismos de sua 

monitorização com vistas à diminuição dos riscos aos quais fica exposto 

o paciente com doença oftalmológica. (...) 

 

59. Dessa maneira, em âmbito regional e à título meramente exemplificativo, a 

Secretaria de Atenção à Saúde do Distrito Federal instituiu a Portaria nº 288/2008, que 

regula a política nacional de atenção em oftalmologia e estabelece os critérios técnicos para 

que sejam cumpridas as necessidades mínimas de cuidados para com a população e os 

pacientes necessitados. 

 

Art. 2º - Estabelecer que as Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito 

Federal devam conformar suas Redes Estaduais e Regionais de Atenção 

em Oftalmologia, credenciar as Unidades de Atenção Especializada em 

Oftalmologia e os Centros de Referência em Oftalmologia; estabelecer 

os fluxos assistenciais, os mecanismos de referência e contra-referência 

dos pacientes, adotar as providências necessárias para que haja a 

articulação assistencial entre os serviços e, ainda, utilizar na definição dos 

quantitativos e na distribuição geográfica destas Unidades e Centros os 

parâmetros a seguir definidos: 

I - População a ser atendida; 

II - Necessidade de cobertura assistencial; 

III - Mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contra-

referência; 

IV - Capacidade técnica e operacional dos serviços; 

V - Série histórica de atendimentos realizados, levando em conta a 

demanda reprimida, nos casos em que forem identificadas; 

VI - Integração com a rede de referência hospitalar em atendimento de 

urgência e emergência, com os serviços de atendimento pré-hospitalar, 

com a Central de Regulação (quando houver) e com os demais serviços 

assistenciais - ambulatoriais e hospitalares – disponíveis no estado. 
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60. Destaca-se no artigo acima transcrito a necessidade de integração dos centros e 

unidades com a rede de referência hospitalar em atendimento de urgência e emergência, 

com os serviços de atendimento pré-hospitalar e com os demais serviços assistenciais. 

 

61. Mais adiante, o artigo 5o, §2o, da Portaria SAS/DF nº 288/2008, assim estabelece: 

 

Art. 5º - Estabelecer que todas as Unidades de Atenção Especializada em 

Oftalmologia e os Centros de Referência em Oftalmologia 

credenciadas/habilitadas através deste regulamento devem organizar uma 

linha de cuidados integrais que perpasse todos os níveis de atenção e que 

envolvam a promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde; 

demonstrar sua integração e articulação com a rede regional e local de 

atenção à saúde e ainda se obrigar a oferecer consultas em oftalmologia 

como referência à rede de Atenção Básica, na medida da necessidade da 

população, definida pelo gestor de saúde. (...) 

 

§ 2° Na Atenção Especializada deverão realizar, obrigatoriamente: 

I - Consulta Oftalmológica com avaliação clínica que consiste em: 

anamnese, aferição de acuidade visual, refração dinâmica e/ou estática, 

biomicroscopia do segmento anterior, exame de fundo de olho, hipótese 

diagnóstica e apropriada conduta propedêutica e terapêutica. 

II - Procedimentos de diagnose, terapia e acompanhamento da patologia 

oftalmológica identificada. 

III - Seguimento ambulatorial pré-operatório e pós-operatório 

continuado e específico para os procedimentos cirúrgicos, incluindo os 

procedimentos de diagnose e terapia complementares. 

IV - Atendimento das complicações que advierem do tratamento 

cirúrgico realizado; 

V - Os procedimentos de diagnose, terapia e cirúrgicos, contidos nos 

anexos desta Portaria, compatíveis com o tipo de assistência 

especializada ao qual se credenciar/habilitar. 

 

62. Em conclusão à leitura da regulamentação ministerial regional, tem-se a exigência 

do devido acompanhamento do paciente no curso dos atendimentos e procedimentos, bem 

como diante de eventuais complicações que advierem do tratamento cirúrgico realizado. 
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63. É, portanto, com base na política nacional de atenção à oftalmologia e no poder 

concedido aos órgãos regionais voltados ao segmento da saúde que se solicita o controle 

das chamadas “Carretas da Saúde”, através de avaliações e de monitoramento contínuo de 

suas atividades. 

 

64. Uma vez observada a competência dos órgãos e entidades que compõem o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária e os critérios estabelecidos pela política nacional de atenção 

em oftalmologia, é necessário demandar que os referidos órgãos promovam inspeções 

regulares e exijam das Carretas toda a documentação necessária ao seu funcionamento. 

 

DO USO DAS CARRETAS OFTALMOLÓGICAS EM REGIÕES PROVIDAS DE 

REDE ASSISTENCIAL À SAÚDE 

 

65. As Carretas da Saúde, conforme explanação anterior, destinam-se ao atendimento 

da população em locais desprovidos de rede assistencial à saúde. Supridos os padrões 

exigidos pelos regulamentos e protocolos dos órgãos de vigilância sanitária e demais 

entidades que compõem o sistema, podem servir como instrumento temporário de 

assistência à saúde em regiões distantes e remotas. 

 

66. Analisadas as características do programa, não haveria razoabilidade na manutenção 

unidades de atendimento itinerante, consideravelmente mais dispendiosas em comparação 

a estruturas propriamente hospitalares, em locais que já disponham de rede de 

atendimento. 

 

67. A existência de estabelecimentos específicos para o atendimento da população em 

determinadas áreas deveria conduzir à manutenção e ao fornecimento de novos 

equipamentos e mão-de-obra a estas unidades (hospitais, clínicas etc.). 

 

68. A contrário senso o que se verifica é a preferência pela destinação de recursos 

públicos às Carretas da Saúde, ainda que estas realizem suas operações nas imediações de 

estabelecimentos com maior capacidade de atendimento como, por exemplo, o Hospital de 

Base de Brasília. 
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69. Ora, questiona-se os motivos pelos quais haveria a destinação de recursos públicos 

para unidades itinerantes pertencentes à iniciativa privada, enquanto os hospitais públicos 

carecem de verbas para a manutenção dos serviços mais básicos. 

 

70. As questões ora suscitadas foram amplamente divulgadas pela mídia e 

documentadas, inclusive, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - 

MPDFT, que se pronunciou pelo desvio de finalidade dos investimentos com dinheiro 

público. 

 

71. Neste tocante, cumpre analisar o trecho abaixo, extraído da Recomendação nº 

04/2014 – PROSUS – do MPDFT (Doc. IV), no qual a Ilustre Promotora de Justiça relata 

que: 

 

(...) Considerando, portanto, que o fechamento do centro cirúrgico 

ambulatorial do HBDF resultou em comprometimento da oferta já 

exígua de estrutura para atender à demanda de pacientes daquele 

hospital, consistindo em retrocesso em relação à prestação do direito à 

saúde, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico em se tratando de 

direitos e garantias fundamentais; 

Considerando à Carreta Oftalmológica faltam diversos requisitos 

envolvendo sua estrutura física e recursos técnicos, que comprometem a 

qualidade e a segurança do atendimento prestado à saúde, fato que vem 

sendo apurado pelo Ministério Público do Distrito federal, por meio de 

suas PROSUS, e pelo Ministério Público de Contas; 

R E C O M E N D A 

ao Diretor do Hospital de Base do Distrito Federal, ao Subsecretário de 

Atenção à Saúde e ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal: 

que promovam incontinenti a reabertura do centro cirúrgico 

ambulatorial do HBDF, recompondo seu pleno funcionamento com, no 

mínimo, três salas; que promovam incontinenti o redirecionamento das 

três salas recentemente abertas no centro cirúrgico principal do HBDF, 

para a realização de procedimentos de maior porte, inerentes à estrutura 

de um hospital de nível terciário, e que não possam ser realizados no 

centro cirúrgico ambulatorial; que mantenham todas as dezesseis salas do 
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centro cirúrgico principal e as três salas do centro cirúrgico ambulatorial 

do HBDF em plenas condições de funcionamento para garantir, de 

forma otimizada, o atendimento da demanda de cirurgias eletivas e de 

urgência atinentes àquele nosocômio. (...) 

 

72. Assim, deve-se promover rigorosa fiscalização sobre os atos governamentais em 

atenção a saúde, para que não se opere o desvio de finalidade das Carretas Oftalmológicas e 

estas não se tornem meros instrumentos políticos em detrimento do atendimento à 

população. 

 

DAS DENÚNCIAS E NOTÍCIAS SOBRE CASOS DE FALHA NO 

ATENDIMENTO E FALHAS NOS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE 

 

73. As presentes associações apontam como embasamento probatório diversas 

matérias publicadas nos meios de comunicação e que promovem denúncias acerca de 

diversas irregularidades na condução dos atendimentos e cirurgias oftalmológicas realizadas 

nas Carretas da Saúde. 

 

74. As matérias noticiam irregularidades nas licitações (Doc. V), mortes e sequelas pela 

ausência do devido acompanhamento médico (Doc. VI), demora no atendimento (Doc. 

VII) e, até mesmo, o desabamento de uma tenda que fornecia cobertura à uma das áreas 

externas da Carreta (Doc. VIII). 

 

75. Outrossim, reitera-se o relatório encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina 

do Distrito Federal que aponta as condições precárias de atendimento oferecido nas 

Carretas da Saúde, em contrariedade ao disposto na RDC nº 50/2002 da ANVISA, bem 

como resolução CFM nº 1.886/2008, expondo os pacientes ao risco de várias espécies de 

complicações decorrentes das cirurgias ali realizadas (Doc. III). 

 

76. Fundamenta-se em tal conteúdo o pedido de fiscalização e auditoria das “Carretas 

da Saúde” ou “Carretas Oftalmológicas”, para que a população brasileira, carente de 

atendimento médico, receba a assistência à saúde digna que preconiza a Carta Magna. 
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DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS 

 

77. Por todo o exposto e em conformidade com os objetivos estatutários das 

Associações que esta subscrevem, requer-se ao Ilustre órgão Ministerial que perquira as 

providências cabíveis no sentido de fiscalizar, monitorar e avaliar todas as Carretas da 

Saúde operantes no País, emitindo, se necessário, ofício às Secretarias de Saúde Regionais, 

para que atuem em defesa da população, confirmando o caráter temporário e excepcional 

das “Carretas da Saúde”, a delimitação de sua operação em regiões carentes de estrutura 

hospitalar pública e, principalmente, a obrigatoriedade da obtenção do devido 

Licenciamento Sanitário e do preenchimento dos demais requisitos impostos pelos órgãos 

integrantes da Vigilância Sanitária. 

 

78. Informa, ainda, que foram encaminhadas cópias do presente ao Ministério Público 

Federal - MPF, Conselho Federal de Medicina – CFM e Conselhos Regionais de Medicina. 

 

79. Nestes termos, aguarda a adoção das medidas cabíveis. 

 

80. Reiteramos votos de elevada estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Dr. Milton Ruiz 
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - CBO 

 

 

 

Dr. Carlos Gabriel Figueiredo 
Presidente da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa – ABCCR 

 

 

 
C/c:  Exmo. Dr. Carlos Vital Tavares Corrêa Lima, Presidente do CFM 

Exmo. Dr. Dirceu Braz Aparecido Barbano, Diretor-Presidente da ANVISA 

Exmo. Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República 



Doc. I 
(anexar os Estatutos Sociais e Atas de Eleição) 



Doc. II 
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PARECER SOBRE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS 
 
 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Federação 

das Cooperativas Estaduais de Serviços em Oftalmologia esclarecem que, as cirurgias 

oftalmológicas de portes superiores a 4 não podem ser realizadas em consultórios ou 

em ambulatórios, observando as considerações, a seguir, das entidades oftalmológicas supra 

citadas, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 

de Janeiro, da Associação Médica Brasileira, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e 

a definição do Ministério da Saúde, no artigo n° 2 da Portaria n° 44/GM, de 10 de janeiro de 

2001, (*) que diz: “Definir como Regime de Hospital Dia a assistência intermediária entre a 

internação e o atendimento ambulatorial para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, 

diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na Unidade por um 

período máximo de 12 horas”. 

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior requerem 

ambiente estéril para evitar a temida infecção intra-ocular de prognóstico sombrio 

que, freqüentemente, acarreta cegueira irreversível; 

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são realizadas com 

anestesia local sob sedação necessitando cuidados e equipamentos para reverter possíveis 

complicações per-operatórias; 

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são, na sua maioria, 

realizadas em pacientes idosos portadores de outras patologias associadas (diabéticos, 

hipertensos, cardiopatas, ansiosos) e que, por obediência aos mais elementares princípios de 

segurança devem permanecer em observação em ambiente seguro e preparado para eventuais 

emergências; 

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas requerem, quase sempre, dilatação das 

pupilas, cujos medicamentos (adrenalina, tropicamida, atropina e cicloplégicos) podem 

acarretar taquicardia e, em pacientes sensíveis, levar a cardiopatias agudas; 

CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas interferem sempre no reflexo óculo-cardíaco 

podendo ocasionar alterações cardíacas graves, originando parada cardíaca e óbito; 

CONSIDERANDO a sofisticação das cirurgias oftalmológicas que, como sabemos, 

experimentaram grande desenvolvimento nos últimos anos; 

 

(*) Resolução CFM nº 1.886/2008 - "Normas Mínimas para o Funcionamento de consultórios médicos 

e dos complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência”. 
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CONSIDERANDO a tendência da realização de procedimentos clínico-cirúrgicos fora do 

ambiente hospitalar, buscando a racionalização de custos, a humanização da assistência 

médica e a demanda crescente por este tipo de estabelecimento; 

CONSIDERANDO que é dever do médico guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 

sempre, em qualquer circunstância, em benefício do paciente; 

CONSIDERANDO que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em 

benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade 

profissional; 

CONSIDERANDO que o médico deve envidar o máximo esforço na busca da redução de riscos 

na assistência aos seus pacientes; 

CONSIDERANDO que é dever do médico utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e 

tratamento ao seu alcance em favor do paciente; 

CONSIDERANDO as condições mínimas de segurança para a prática da anestesia, previstas na 

Resolução CFM n. 1802 de 20 de dezembro de 2006; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a prática da cirurgia ambulatorial, dos 

procedimentos endoscópicos e de quaisquer outros procedimentos invasivos fora de unidade 

hospitalar, observando-se o disposto na Resolução CFM n. 1.409, de 08 de junho de 1994; 

CONSIDERANDO que todo Centro Cirúrgico deve possuir uma sala de recuperação pós-

anestésica, com qualidade de leitos, instrumental, equipamentos e material de acordo com o 

número de salas e complexidade dos procedimentos nele realizados, em cumprimento ao 

disposto na Portaria n. 1.884/94, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução n. 169, de 19 de junho de 1996, da Secretaria de 

Saúde do Estado de São Paulo, que estabelece Norma Técnica disciplinando o funcionamento 

dos estabelecimentos que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos ambulatoriais no âmbito 

daquela Unidade da Federação; 

CONSIDERANDO o Código da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para aprovação de 

centros cirúrgicos fora do ambiente hospitalar. 

CONSIDERANDO as sanções penais, a Responsabilidade Civil, as rigorosas normas do Código 

de Defesa do Consumidor e do Código de Ética Médica. 

CONSIDERANDO um princípio fundamental das Listas de Procedimentos da Associação Médica 

Brasileira: a remuneração proporcional ao plano contratado pelo paciente, estabelecendo o 

seguinte: 
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1. Reconhecimento da Lista de Procedimentos da AMB 1990 e 1992, remunerando em 

duas vezes seu valor para os pacientes com direito a quarto privativo com banheiro, 

conforme estipula a Associação Médica Brasileira, na Resolução 17 e como consta nas 

Instruções Gerais da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

(CBHPM), Condições de Internação, capítulo 6.2: “Para os planos superiores ofertados 

pelas operadoras fica prevista a valoração do porte pelo dobro de sua quantificação nos 

casos de pacientes internados em apartamentos ou quartos privativos, em Hospital Dia 

ou UTI.”. 

2. Reconhecimento das cirurgias oftalmológicas como procedimentos sofisticados, de porte 

que justifica, no mínimo, a internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia), 

respeitando as considerações e resoluções supra citadas. 

3. Cobrança desmembrada de Honorários Médicos (Lista referencial da A.M.B.) de taxas, 

material e medicamentos (Brasíndice e congêneres). 

4. Os oftalmologistas não estão pleiteando alterações de valores, apenas seu 

reconhecimento, e cabalmente o demonstram quando aceitam a remuneração simples 

para os pacientes com direito à acomodação em enfermaria ou quarto coletivo, 

conforme preconizado nos contratos celebrados entre as partes, reconhecendo os 

procedimentos listados e seus valores mínimos em CH. 

 

NORMAS MÍNIMAS PARA FUNCIONAMENTO DOS COMPLEXOS CIRÚRGICOS 

OFTALMOLÓGICOS PARA PROCEDIMENTOS COM INTERNAÇÃO DE CURTA 

PERMANÊNCIA (REGIME DE HOSPITAL DIA). 

 

1 - DEFINIÇÕES 

Cirurgias com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia): são todos os 

procedimentos clínico-cirúrgicos que, pelo seu porte e por não terem necessidade de cuidados 

especiais no pós-operatório, dispensam o pernoite do paciente. O pernoite do paciente poderá 

ocorrer em casos eventuais, sendo que o tempo de permanência do paciente no 

estabelecimento não deverá ser superior a 12 horas. 

Anestesias para cirurgias com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia): são 

todos os procedimentos anestésicos que permitem pronta ou rápida recuperação do paciente, 

sem necessidade de pernoite, exceto em casos eventuais. Os tipos de anestesia que permitem 

rápida recuperação do paciente são: anestesia loco-regional, com ou sem sedação, e anestesia 

geral com drogas anestésicas de eliminação rápida. 
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2 - CLASSIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

As cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior só podem ser realizadas nos seguintes 

estabelecimentos: 

a) Em estabelecimento de saúde, independente do hospital, destinado à realização de 

procedimentos clínico-cirúrgicos, com internação de curta permanência, em salas cirúrgicas 

adequadas a essa finalidade. 

b) Deverá contar com equipamentos de apoio e de infra-estrutura adequados para o 

atendimento do paciente. 

c) Realiza cirurgias de pequeno e médio  porte, sob anestesia loco-regional, com ou sem 

sedação, e anestesia geral com agentes anestésicos de eliminação rápida. 

d) Corresponde a uma previsão de internação por, no máximo, 12 (doze) horas, podendo 

ocorrer alta antes deste período, a critério médico. 

e) A internação prolongada do paciente, quando necessária, deverá ser feita no hospital de 

retaguarda. 

f) Estas unidades obrigatoriamente terão que garantir a transferência para um hospital de 

retaguarda. 

g) Podem ser realizadas em unidade anexada a um hospital geral ou especializado, que realiza 

procedimentos clínico-cirúrgicos com internação de curta permanência, no centro cirúrgico do 

hospital, e que pode utilizar a estrutura de apoio do hospital (Serviço de Nutrição e Dietética, 

Centro de Esterilização de Material e Lavanderia) e equipamentos de infra-estrutura (Central 

de Gases, Central de Vácuo, Central de Ar Comprimido, Central de Ar-Condicionado, Sistema 

de Coleta de Lixo etc.). 

 

3 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PACIENTES 

3.1 - Os critérios estabelecidos para a seleção destes pacientes são os seguintes: 

a) Estado físico: os pacientes que podem ser submetidos à cirurgia/procedimento com 

internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) são os classificados nas categorias 

ASA-I e ASA-II da American Society of Anesthesiologists (1962), ou seja: 

§ ASA I - pacientes sem transtornos orgânicos, fisiológicos, bioquímicos ou psicológicos. A 

enfermidade que necessita de intervenção é localizada e não gera transtornos sistêmicos. 

§ ASA II - o paciente apresenta pequenos ou moderados transtornos gerais, seja pela 

enfermidade sob intervenção ou outra (ex: enfermidade cardíaca leve, diabetes leve ou 

moderado, anemia, hipertensão compensada, idades extremas e obesidade); 
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b) A extensão e localização do procedimento a ser realizado permitem o tratamento com 

internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia). 

c) Não há necessidade de procedimentos especializados e controles estritos no pós-operatório; 

d) O paciente deverá estar acompanhado de pessoa adulta, lúcida e responsável; 

e) Aceitação, pelo paciente, do tratamento proposto. 

3.2 - A cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) 

é contra-indicada quando: 

a) Os pacientes são portadores de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério 

do médico assistente. 

3.3 - A cirurgia/procedimento deverá ser suspensa se o paciente se apresentar ao serviço sem 

a companhia de uma pessoa que se responsabilize por acompanhá-lo durante todo o tempo da 

intervenção cirúrgica e no retorno ao lar. 

3.4 - A cirurgia/procedimento também deverá ser suspensa se o estabelecimento não 

apresentar as condições exigidas, por exemplo: falta de luz, de material e roupa esterilizada; 

ausência de pessoal de enfermagem no centro cirúrgico ou outros fatores que possam colocar 

em risco a segurança do paciente.  

 

4 - RESPONSABILIDADES MÉDICAS 

4.1 - A indicação da cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de 

Hospital Dia) no estabelecimento apontado é de inteira responsabilidade do médico 

executante. 

4.2 - Toda a investigação pré-operatória/pré-procedimento do paciente (realização de exames 

laboratoriais, radiológicos, consultas a outros especialistas etc.) para diagnóstico da condição 

pré-operatória/pré-procedimento do paciente é de responsabilidade do médico e/ou da equipe 

médica executante. 

4.3 - A avaliação pré-operatório/pré-procedimento dos pacientes a serem selecionados para a 

cirurgia/procedimento com internação de curta permanência (Regime de Hospital Dia) exige no 

mínimo: 

§ ASA I: história clínica, exame físico e exames complementares; 

§ ASA II: história clínica, exame físico e exames complementares habituais e especiais, que 

cada caso requeira. 

4.4 - O médico deverá orientar o paciente e seu acompanhante, por escrito, quanto aos 

cuidados pré e pós-operatório/procedimento necessários e complicações possíveis. 

4.5 - Após a realização da cirurgia/procedimento, o médico anestesiologista é o responsável  
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pela liberação do paciente da sala de cirurgia e da sala de recuperação pós-anestésica. A alta 

do serviço será dada por um dos membros da equipe médica responsável. As condições de alta 

do paciente serão as estabelecidas pela Resolução CFM n. 1409/94, a saber: 

a) orientação no tempo e espaço; 

b) estabilidade dos sinais vitais há pelo menos sessenta minutos; 

c) ausência de náusea e vômitos; 

d) ausência de dificuldade respiratória; 

e) capacidade de ingerir líquidos; 

f) capacidade de locomoção como antes, se a cirurgia o permitir; 

g) sangramento ausente ou mínimo; 

h) ausência de dor importante; 

i) sem retenção urinária. 

4.6 - A responsabilidade do acompanhamento do paciente, após a realização da 

cirurgia/procedimento até a alta definitiva, é do médico e/ou da equipe médica que realizou a 

cirurgia/procedimento. 

 

5 - MATERIAIS NECESSÁRIOS 

5.1 - O Complexo Cirúrgico deverá ser organizado com as dependências descritas a seguir, 

observando-se as exigências mínimas de materiais e equipamentos para cada uma. 

5.1.1 - As salas cirúrgicas deverão conter os seguintes equipamentos: 

a) mesas/macas cirúrgicas; 

b) mesa para instrumental; 

c) aparelho de anestesia, segundo normas da ABNT; 

d) conjunto de emergência, com desfibrilador; 

e) aspirador cirúrgico elétrico, móvel; 

f) dispositivos para iluminação do campo cirúrgico; 

g) banqueta ajustável, inox; 

h) balde a chute; 

i) tensiômetro ou similar; 

j) equipamento para ausculta cardíaca; 

k) fontes de gases e vácuo; 

l) monitor cardíaco; 

m) oxímetro de pulso; 

 



  

 
Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços em Oftalmologia 

Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Sala 303 – Flamengo – CEP: 22.231-170 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2556-5803  E-mail: cooeso.sbo@cooeso.com.br e www.cooeso.com.br 

CNPJ: 08.719.057/0001-57 
 

 

n) laringoscópio (adulto e infantil), tubos traqueais, guia e pinça condutora de tubos traqueais, 

cânulas orofaríngeas, agulhas e material para bloqueios anestésicos; 

o) instrumental cirúrgico; 

p) material de consumo adequadamente esterilizado, de acordo com as normas em vigor; 

q) medicamentos (anestésicos, analgésicos e mediações essenciais para utilização imediata, 

caso haja necessidade de procedimento de manobras de recuperação cardiorrespiratória.); 

r) equipamentos e materiais específicos para o procedimento praticado. 

5.1.2 - A Sala de Indução/Recuperação Anestésica deverá estar equipada com: 

a) cama/maca de recuperação com grade; 

b) tensiômetro ou similar; 

c) laringoscópio adulto ou infantil; 

d) capnógrafo; 

e) ventilador pulmonar adulto e infantil; 

f) aspirador contínuo elétrico; 

g) estetoscópio; 

h) fonte de oxigênio e vácuo; 

i) monitor cardíaco; 

j) oxímetro de pulso; 

k) eletrocardiógrafo; 

l) maca hospitalar com grade; 

m) material de consumo; 

n) medicamentos. 

Observação: Nas Unidades um conjunto de emergência deverá estar localizado na área de 

quartos e enfermarias, e estar provido de equipamentos exclusivos, diversos daqueles 

utilizados no Complexo Cirúrgico. 

 

6 - RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS 

6.1 - As Unidades que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos de curta permanência (Regime 

de Hospital Dia), com ou sem internação, deverão contar com profissionais médicos e de 

enfermagem suficientes e qualificados para as atividades propostas. 

6.2 - As Unidades estarão obrigadas a garantir, durante todo o período de permanência do 

paciente em suas dependências, supervisão contínua realizada por pessoal de enfermagem e 

médico capacitado para atendimento de urgências e emergências. 

 



  

 
Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços em Oftalmologia 

Praia do Flamengo, 66 – Bloco B – Sala 303 – Flamengo – CEP: 22.231-170 – Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (21) 2556-5803  E-mail: cooeso.sbo@cooeso.com.br e www.cooeso.com.br 

CNPJ: 08.719.057/0001-57 
 

 

6.3 - Todos os profissionais deverão estar inscritos nos respectivos Conselhos de Fiscalização, 

conforme determina a legislação em vigor. 

 

7 - ORGANIZAÇÃO 

7.1 - Todas as unidades classificadas nestas Normas deverão possuir: 

a) registro diário do mapa de todas as cirurgias/procedimentos; 

b) registro da ocorrência das complicações pós-operatórias, ocorridas até a alta da unidade; 

c) registro de dados da ocorrência de infecção pós-cirúrgica comunicada à unidade, mantendo 

estatística mensal de ocorrência de infecção, topografia da infecção e o tipo de cirurgia 

realizada; 

d) registro de uso dos medicamentos de controle especial (entorpecentes e psicotrópicos). 

7.2 - Deverá haver uma programação diária de cirurgias para todas as salas, levando-se em 

conta o potencial de contaminação da cirurgia. 

7.3 - Os procedimentos para controle de infecção pós-operatória, incluindo procedimentos de 

limpeza, esterilização e desinfecção, deverão obedecer às determinações do Ministério da 

Saúde. 

7.4 - Os medicamentos sujeitos a controle especial deverão obedecer ao estabelecido na 

legislação pertinente. 

7.5 - Deverão ser estabelecidas rotinas para os serviços de limpeza, de enfermagem e de 

lavanderia. 

7.6 - Os estabelecimentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de ordem e limpeza. 

 

8 - FUNCIONAMENTO 

8.1 - Os serviços que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos com internação de curta 

permanência (Regime de Hospital Dia), deverão ter seus projetos de construção, reconstrução, 

adaptação ou reforma aprovados pela autoridade sanitária competente. 

8.2 - Os estabelecimentos deverão ser planejados levando-se em conta possíveis limitações 

físicas dos pacientes, que possam dificultar a locomoção e aumentar a vulnerabilidade a 

acidentes. 

8.3 - É proibida a localização destes estabelecimentos em zonas próximas a depósitos de lixo, 

industrias ruidosas e/ou poluentes, grandes armazéns, oficinas e depósitos de materiais 

inflamáveis, cursos de água e atmosfera poluída. 
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8.4 - Os serviços que realizam cirurgias com internação de curta permanência (Regime de 

Hospital Dia), só poderão funcionar depois de devidamente licenciados pela autoridade 

sanitária competente, com suas especificações definidas.  

8.5 - Os estabelecimentos deverão contar com um responsável técnico, legalmente habilitado 

e inscrito no Conselho Regional de Medicina local. 

8.6 - Os estabelecimentos deverão contar com retaguarda hospitalar incluindo laboratório, 

radiologia, banco de sangue e outros recursos que venham a ser necessário para tratamento 

de complicações que porventura ocorram durante a realização de cirurgia/procedimento. O 

hospital deverá estar localizado em distância compatível com o atendimento emergencial ao 

doente que estará sendo removido. 

8.7 - Os estabelecimentos deverão garantir condições para efetuar a remoção de pacientes 

que necessitem de internação, sem agravar suas condições clínicas. 
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Relação das cirurgias oftalmológicas com porte 4 ou superior: 

 
CÓDIGO 
CBHPM 

 
PROCEDIMENTO  OFTALMOLÓGICO 

 

 
PORTE 

ANESTÉSICO 
 

! PÁLPEBRA (3.03.01.00-9) 

3.03.01.17-3 Pálpebra - Reconstrução total (com ou sem ressecção de tumor) 4 
3.03.01.22-0 Supercílio – reconstrução total 4 

! CAVIDADE ORBITÁRIA (3.03.02.00-5) 

3.03.02.01-3 Correção da enoftalmia 4 
3.03.02.02-1 Descompressão de órbita ou nervo ótico 5 
3.03.02.03-0 Exenteração com osteotomia 5 
3.03.02.04-8 Exenteração de órbita 5 
3.03.02.05-6 Exerese de tumor com abordagem craniofacial oncologica  (tempo 

facial) palpebra cavidade orbitaria e olhos 
7 

3.03.02.07-2 Fratura de órbita – redução cirúrgica e enxerto ósseo 4 
3.03.02.09-9 Microcirurgia para tumores orbitarios 7 
3.03.02.10-2 Reconstituiçao da cavidade orbitária 5 
3.03.02.11-0 Reconstrução parcial de paredes orbital – por estágio 4 
3.03.02.12-9 Reconstrução total de paredes orbital – por estágio 5 
3.03.02.13-7 Tumor de órbita - exérese 5 

! CONJUNTIVA (3.03.03.00-1) 

3.03.03.09-5 Transplante de limbo 5 

! CÓRNEA (3.03.04.00-8) 

3.15.01.01-0 Transplante de córnea 5 

! CÂMARA ANTERIOR (3.03.05.00-4) 

3.03.05.02-0 Reconstrução da câmara anterior 4 
3.03.05.04-7 Retirada de corpo estranho da câmara anterior 4 

! CRISTALINO (3.03.06.00-0) 

3.03.06.02-7 Facectomia com lente intra-ocular com facoemulsificação 5 
3.03.06.03-5 Facectomia com lente intra-ocular sem facoemulsificação 4 

! CORPO VÍTREO (3.03.07.00-7) 

3.03.07.10-4 Vitrectomia a céu aberto/ceratoprótese 5 
3.03.07.11-2 Vitrectomia anterior 4 
3.03.07.12-0 Vitrectomia vias pars plana 5 

! ESCLERA (3.03.08.00-3) 

3.03.08.02-0 Enxerto de esclera (qualquer técnica) 4 

! BULBO OCULAR (3.03.09.00-0) 

3.03.09.03-4 Reconstituição de globo ocular com lesão de estruturas intra-
oculares 

5 
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! ÍRIS E CORPO CILIAR (3.03.10.00-8) 

3.03.10.03-2 Cirurgias fistulizantes antiglaucomatosas 4 
3.03.10.04-0 Cirurgias fistulizantes com implantes valvulares 4 
3.03.10.05-9 Drenagem de descolamento de coróide 4 
3.03.10.07-5 Goniotomia ou trabeculotomia 5 
3.03.10.09-1 Iridociclectomia 5 

! MÚSCULOS (3.03.11.00-4) 

3.03.11.02-0 Cirurgia com sutura ajustável 4 
3.03.11.03-9 Estrabismo ciclo vertical/transposição - Monocular 4 
3.03.11.04-7 Estrabismo horizontal - Monocular 4 

! RETINA (3.03.12.00-0) 

3.03.12.02-7 Biópsia de retina 4 
3.03.12.03-5 Exérese de tumor de coróide e/ou corpo ciliar 4 
3.03.12.05-1 Infusão de gás expansor 4 
3.03.12.08-6 Retinopexia com introflexão escleral 5 
3.03.12.11-6 Retinotomia relaxante 4 

! VIAS LACRIMAIS (3.03.13.00-7) 

3.03.13.01-5 Cirurgia da glândula lacrimal 4 
3.03.13.03-1 Dacriocistorrinostomia com ou sem intubação - unilateral 4 
3.03.13.05-8 Reconstituição de vias lacrimais com silicone ou outro material 4 

! TRANSPLANTE DE CORNEA (3.15.01.00-1) 

3.15.01.01-0 Transplante de córnea 5 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE – PROSUSPROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE – PROSUS
Praça Municipal, Lote 02, Eixo Monumental – Ed. Sede do MPDFT, Sala 227

Brasília-DF - CEP: 70.091-900 - Telefone: 3343 9976 

R  E  C  O  M  E  N  D  A  Ç  Ã  O   nº  04/2014  - PROSUS 

O  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  por  meio  da  2ª
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde - 2ª PROSUS, utilizando-se de
suas atribuições constitucionais e legais conferidas pelos artigos 6°, 129, inciso
II, e 197 da Constituição Federal1 c/c o artigo 5°, inciso IV, e artigo 6°, inciso
XX, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993, 

Considerando que, até há poucas semanas, o Hospital de Base do Distrito
Federal (HBDF) dispunha de dois centros cirúrgicos, podendo-se designá-los
como um centro cirúrgico principal e outro ambulatorial;

Considerando que,  conforme  manifestação  do  chefe  do  núcleo  do  centro
cirúrgico do HBDF, datada de 13 de novembro de 2013, aquele nosocômio
contava, em seu centro cirúrgico ambulatorial, “com três salas cirúrgicas em
pleno  funcionamento”,  utilizadas  para  “cirurgias  de  pequeno  porte,
principalmente  pela  oftalmologia  e  otorrinolaringologia”,  e  demais
especialidades cirúrgicas, desde que os procedimentos fossem caracterizados
como hospital dia, priorizando procedimentos realizados com anestesia local;

Considerando o teor da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM)
nº 1.886/2008 que dispõe sobre as normas mínimas sobre o funcionamento
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dos  complexos  cirúrgicos  para  procedimentos  com  internação  de  curta
permanência;

Considerando o teor da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 50/2002
da ANVISA;

Considerando que  o  centro  cirúrgico  principal  do  HBDF  conta  com  a
estrutura física correspondente a dezesseis salas sendo que, até dezembro de
2013,  somente  treze  se  encontravam  em  pleno  funcionamento,  segundo
relatório da DIVISA;

Considerando os diversos ofícios e documentos existentes nas PROSUS e as
informações  obtidas  junto  ao  Comitê  Executivo  Distrital  de  Saúde  que
demonstram  a  demanda  reprimida  de  cirurgias  envolvendo  diversas
especialidades próprias do único hospital de nível de assistência terciária, no
âmbito  da  rede  pública  do  Distrito  Federal  e  entorno,  a  recomendar  a
utilização plena dos dois centros cirúrgicos do HBDF;

Considerando o quantitativo estimado em cerca de 600 pacientes, portadores
de  câncer  que  aguardam  a  realização  de  tratamento  cirúrgico  o  qual  já
ensejou  representação  do  Poder  Judiciário  junto  ao  Ministério  Público  do
Distrito Federal  e  Territórios,  para responsabilizar os gestores  públicos de
saúde  pela  prática  de  ato  de  improbidade  em  razão  da  omissão  e
procrastinação  quanto  à  realização  de  cirurgias  para  atender  os  pacientes
oncológicos amparados por liminar; 

Considerando que, conforme relatório da DIVISA, datado de 14 de março de
2014, o centro cirúrgico ambulatorial do HBDF, que se encontrava em pleno
funcionamento,  foi  desativado,  sendo  seus  equipamentos  e  atendimentos
transferidos para o centro cirúrgico principal desse mesmo nosocômio, sem
qualquer justificativa;

Considerando a nota técnica datada de 11 de abril de 2014, subscrita pelo
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anestesiologista Dr. Eduardo Pinheiro Guerra, Assessor especial da PROSUS,
no sentido de que uma das salas do centro cirúrgico principal do HBDF vem
sendo ocupada com três leitos, apenas com a finalidade de recuperação pós
operatória  de  pacientes  oriundos  de  outras  duas  salas  utilizadas  para  a
realização das cirurgias pela oftalmologia e pela otorrinolaringologia, após o
fechamento do centro cirúrgico ambulatorial;

Considerando que a assim designada Carreta Oftalmológica foi contratada
pela  SES/DF,  em  caráter  emergencial  e  por  tempo  determinado,  com  a
motivação  vinculada  à  necessidade  de  resolução  da  notável  demanda
reprimida, aguardando a realização de cirurgias para tratamento de catarata,
em decorrência da alegada insuficiência da estrutura até então implantada
pela SES/DF, nesta área;

Considerando o relatório encaminhado pelo Conselho Regional de Medicina
do Distrito Federal noticiando as condições extremamente precárias em que
vem  sendo  desenvolvidas  as  cirurgias  de  cataratas  no  equipamento
denominado  Carreta  Oftalmológica,  contrariando  a  RDC  nº  50/2002  da
ANVISA, bem como a resolução CFM nº 1.886/2008, expondo os pacientes ao
risco  de  várias  espécies  de  complicações  decorrentes  das  cirurgias  ali
realizadas;

Considerando os recentes acontecimentos noticiados na mídia envolvendo o
desabamento  da  estrutura  física  do  equipamento  de  apoio  da  Carreta
Oftalmológica, o que ocasionou ferimentos em pelo menos dez pessoas que
aguardavam atendimento,  segundo artigo  publicado no  periódico  Correio
Braziliense, de 11 de abril de 2014, página 21, Caderno Cidades;

Considerando o conteúdo da Resolução CREMERJ n° 180/2001 e seu Anexo,
que regulamenta, no âmbito de sua jurisdição, as “Normas Mínimas para o
funcionamento  dos  Complexos  Cirúrgicos  para  Procedimentos  com
Internação de Curta Permanência”;
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Considerando o conteúdo da Resolução nº 169, de 19 de junho de 1996, da
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que estabelece Norma Técnica
disciplinando  o  funcionamento  dos  estabelecimentos  que  realizam
procedimentos clínico-cirúrgicos ambulatoriais, no âmbito daquela Unidade
da Federação;

Considerando que  as  cirurgias  realizadas  na  Carreta  Oftalmológica  são
consideradas “cirurgias com internação de curta permanência”, submetendo-
se  às  regras  estabelecidas  na  Resolução  CFM nº  1.886/2008,  podendo ser
enquadradas  como  “(...)  procedimentos  clínico-cirúrgicos  (com  exceção
daqueles  que  acompanham  os  partos)  que,  pelo  seu  porte   dispensam  o
pernoite do paciente. Eventualmente o pernoite do paciente poderá ocorrer,
sendo  que  o  tempo  de  permanência  do  paciente  no  estabelecimento  não
deverá ser superior a 24 horas.”

Considerando que,  segundo  a  referida  Resolução  do  CFM,  a
cirurgia/procedimento  deverá  ser  suspensa  se  o  estabelecimento  não
apresentar  as  condições exigidas,  por exemplo:  falta de luz,  de material  e
roupa esterilizada; ausência de pessoal de enfermagem no centro cirúrgico ou
outros fatores que possam colocar em risco a segurança do paciente. 

Considerando que a abertura de duas  salas no centro cirúrgico principal do
HBDF para realização de cirurgias ambulatoriais, além das treze que ali já
funcionavam até dezembro de 2013, com o fechamento do centro cirúrgico
ambulatorial, diminui a capacidade operacional desta última unidade, bem
como comprometeu o espaço físico do centro cirúrgico principal que poderia
vir a ter sua capacidade operacional plena restabelecida para o atendimento
de cirurgias de grande porte,  caso viessem a ser recuperadas e equipadas
suas  três  salas  que  se  encontravam  ociosas  em  decorrência  da  falta  de
equipamentos;

Considerando que a própria SES/DF já havia reconhecido esse número de
salas  no  centro  cirúrgico  ambulatorial  como  insuficiente  para  atender  à
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demanda cirúrgica da oftalmologia, assim justificando a contração de Carreta
Oftalmológica;

Considerando, portanto, que o fechamento do centro cirúrgico ambulatorial
do HBDF resultou em comprometimento da oferta já exígua de estrutura para
atender à demanda de pacientes daquele hospital, consistindo em retrocesso
em  relação  à  prestação  do  direito  à  saúde,  o  que  é  vedado  em  nosso
ordenamento jurídico em se tratando de direitos e garantias fundamentais; 

Considerando à  Carreta  Oftalmológica  faltam  diversos  requisitos
envolvendo  sua  estrutura  física  e  recursos  técnicos,  que  comprometem  a
qualidade e  a  segurança  do atendimento prestado à  saúde,  fato  que vem
sendo apurado pelo Ministério Público do Distrito federal , por meio de suas
PROSUS, e pelo Ministério Público de Contas;

R  E   C   O   M   E   N   D  A

ao  Diretor do Hospital  de Base do Distrito Federal,  ao  Subsecretário de
Atenção à Saúde e ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal: 

que promovam incontinenti a reabertura do centro cirúrgico ambulatorial do
HBDF, recompondo seu pleno funcionamento com, no mínimo, três salas;

que promovam incontinenti o redirecionamento das três salas recentemente
abertas  no  centro  cirúrgico  principal  do  HBDF,  para  a  realização  de
procedimentos de maior porte, inerentes à estrutura de um hospital de nível
terciário, e que não possam ser realizados no centro cirúrgico ambulatorial; 

que mantenham todas as dezesseis salas do centro cirúrgico principal e as
três salas do centro cirúrgico ambulatorial do HBDF em plenas condições de
funcionamento  para  garantir,  de  forma  otimizada,  o  atendimento  da
demanda de cirurgias eletivas e de urgência atinentes àquele nosocômio.
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O eventual descumprimento da presente Recomendação ensejará a adoção de
medidas  judiciais  nas  esferas  cível,  administrativa  e  penal  tendentes  a
responsabilizar os servidores públicos de algum modo relacionados com a
questão.

Nesta oportunidade o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por
meio de sua 2a. PROSUS, requisita de Vossas Excelências que, no prazo de 10
(dez)  dias  úteis,  informe  e  comprove,  por  meio  documental,  que  as
providências recomendadas foram adotadas de acordo com seus termos.

Brasília-DF, 09 de abril de 2014.

   MARISA   ISAR 
 Promotora de Justiça 
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Gastos  com  contratação  do  serviço  chegaram  a  R$  37  milhões  —  quando  anteriormente  eram

previstos  R$  29,5  milhões.  Atual  gestão  da  pasta  deve  concluir  em  breve  levantamento  dos

contratos  feitos  pelo  governo  passado

Ai  n  d  a   são  uma   incógnita  para  a  Secretaria  de  Saúde  do  Distrito  Federal  os  detalhes  sobre  a  contratação  de  uma  entidade

particular   de   Ribeirão   Preto   para   operar   as   Carretas   da   Visão,   no   ano   passado.   Técnicos   e   gestores   da   saúde   pública   do  DF

procuram  descobrir   quais   e   quantos   foram   os   serviços   realizados   pelo   Instituto   de  Olhos   Fábio   Vieira   e   o   saldo   devedor   dos

contratos.   Anteriormente   estimados   em   R$   29,5  milhões,   os   gastos   com   a   contratação   das   carretas   de   cirurgias   e   consultas

oftalmológicas  consumiram  R$  37  milhões,  segundo  a  nova  gestão  do  Poder  Executivo.  Outros  R$  15  milhões  estão  pendentes  de

pagamento,  mas  a  Justiça  interrompeu  os  repasses  no  ano  passado  por  conta  de  uma  série  de  irregularidades  na  licitação  e  na

prestação  do  serviço,  o  que  foi  denunciado  pelo  Correio  em  dezembro.

Quem  admite  a  falta  de  informações  sobre  o  assunto  é  o  subsecretário  de  Atenção  à  Saúde  do  GDF,  José  Tadeu  Palmieri.  A  equipe

dele  deve  concluir  em  breve  um  levantamento  completo  sobre  os  dois  contratos  com  as  carretas,  feitos  durante  a  gestão  dos  ex-

secretários   de   Saúde   Rafael   Barbosa   e   José   Bonifácio   Alvim.   “Sabemos   que   foram   cerca   de   60   mil   atendimentos   e   40   mil

procedimentos,  mas  não  há  detalhes,  como  o  número  de  consultas,   retornos  e  cirurgias,  por  exemplo.  A   forma  como  se  deu  o

contrato,  sem  buscar  alternativas  que  beneficiassem  a  rede  pública,  é  de  causar  estranheza”,  diz.

O  primeiro  contrato  com  o  instituto,  no  valor  de  R$  10  milhões,  foi  aditado  em  R$  2,5  milhões,  e  outros  R$  17  milhões  foram  pagos

sem  cobertura   contratual,   a   título  de   indenização  pelos   serviços  prestados.  O  acordo   foi   assinado  em  março  do  ano  passado,

quando  a  demanda  por  consultas  em  catarata,  de  acordo  com  o  Sistema  de  Regulação  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SisReg),  era  de

4,2  mil  pacientes  no  DF.  Um  mês  depois,  apenas  42  pacientes  aguardavam  uma  consulta  para  tratar  do  problema.  Apesar  disso,  um

segundo  contrato,  de  R$  36  milhões,  foi  assinado  em  setembro.

Dois  meses  depois,  a  Justiça  determinou  a  interrupção  dos  repasses  por  irregularidades  na  contratação  e  na  prestação  do  serviço.

À  época,  a  Secretaria  de  Saúde  admitiu  que  nenhum  repasse  havia  sido  feito  pelo  segundo  contrato.  Agora,  o  órgão  afirma  que  R$

7,5  milhões  foram  pagos.  “O  impacto  das  carretas  operando  nas  ruas  dá  mais  visibilidade  política  do  que  o  investimento  na  rede

pública  de   saúde,  portanto,   é   visível   o   componente  eleitoral   da  ação.  Além  disso,  o   segundo  contrato   se  prestou  a  atender  à

demanda  espontânea,  inclusive  de  cidadãos  de  fora  do  DF”,  observa  o  subsecretário.

Ao  citar  os  problemas  na  contratação,  Palmieri  também  sugere  indícios  de  irregularidades,  como  o  direcionamento  na  contratação

do  Instituto  de  Olhos  Fábio  Vieira.  “A  rede  pública  poderia  fazer  mutirões.  Os  atendimentos  que  não  fossem  absorvidos  poderiam

ser  feitos  por  clínicas  particulares  no  DF.  Ou  esses  recursos  poderiam  ser  investidos  na  rede,  mas  preferiram  contratar  um  serviço

que   se   presta   a   atender   comunidades   instaladas   em   regiões   de   difícil   acesso,   prestado   por   uma   única   empresa   no   país”,

exemplifica.

MPF

Depois  de  investigado  pelo  Ministério  Público  do  DF  (MPDFT)  e  pelo  Ministério  Público  no  Tribunal  de  Contas  do  DF  (MPTCDF),  o

caso  também  é  alvo  de  investigação  do  Ministério  Público  Federal  (MPF).  O  órgão  abriu  inquérito  civil  para  apurar  a  contratação
do  Instituto  de  Olhos  FábioVieira  pelo  GDF.  A  apuração  é  conduzida  pela  Procuradoria  da  República  no  Distrito  Federal.

Esta  notícia  está  disponível  no  endereço:  
http://novo.clipclipping.com.br/impresso/ler/noticia/2266756/cliente/19



04/05/2015 Reinaldo  ignora  escândalos  pelo  país  e  defende  'carreta  da  saúde'  |  TOP  Mídia  News  |  Política

data:text/html;;charset=utf-8,%3Ch1%20class%3D%22titulo%22%20style%3D%22margin-bottom%3A%200px%3B%20color%3A%20rgb(51%2C%2051… 1/2

Foto:  Geovanni  Gomes

Reinaldo  ignora  escândalos  pelo  país  e

defende  'carreta  da  saúde'
O  Instituto  dos  Olhos  Fábio  Vieira  foi  contratado  sem  licitação  para  realizar

consultas  oftalmológicas  e  cirurgias  de  catarata  pelo  programa  Carretas  da

Visão

O   governador   Reinaldo   Azambuja   (PSDB)

defendeu,  hoje  (23),  a  contratação  da  clínica

particular   Instituto   dos   Olhos   Fábio   Vieira,

para   realização  de  consultas  oftalmológicas  e

cirurgias   de   catarata   pelo   programa   Carretas

da   Visão.   Apesar   das   investigações   sobre

superfaturamento  e  denúncias  de  erro  médico

em   pelo   menos   quatro   estados,   ele   garante

que  a  empresa  está  certificada  para  realizar  o

serviço   e   que   auditorias   vão   acompanhar   a

liberação  das  operações.

  

“O  problema  nos  outros  estados  é  que  muitos

governos   não   fizeram   como   nós   fizemos   em

que,   quem   vai   autorizar   as   cirurgias,   é   a   auditoria   do   Estado.   A   auditoria   autoriza   para   que   aquela

pessoa   passe   por   aquela   cirurgia,   então   é   uma   licitação   que   foi   realizada,   é   um   pregão   de

credenciamento  e  todos  aqueles  que  quiserem  se  credenciar  está  a  ata.  Até  hoje  o  único  que  apareceu

para  fazer  o  credenciamento  foi  esse  instituto”,  declarou.  O  instituto  é  alvo  de  diversas  acusações

em  pelo  menos  quatro  estados.

  

Em   Mato   Grosso   do   Sul,   a   empresa   faturou   um   contrato   avaliado   em   R$   18,3   milhões.   Segundo   o

deputado   Amarildo   Cruz   (PT),   o   extrato   publicado   no   Diário   Oficial   prevê   a   dispensa   de   licitação,

amparado   pelo   artigo   24   da   lei   8666   /93,   que   permite   esta   modalidade   de   contratação   desde   que

observada  a  notória  especialização  da  empresa  e  do  serviço  que  vai  ser  executado.  No  entanto,  Reinaldo

garante  que  foi  aberto  um  processo  licitatório.

  

“Não   foi   a   gente   que   escolheu.   Nós   abrimos   um   processo   licitatório   na  modalidade   pregão   que   é   por

adesão.   O   Instituto   mandou   as   carretas,   a   vigilância   sanitária   verificou,   pedi   as   alterações   e   ele   se

credenciou.   É   um   credenciamento.   Ele   está   credenciado   a   fazer   cirurgias.  Qualquer   um  que   queira   se

credenciar  está  aberta  esta  ata,  desde  que  seja  no  preço  que  nós  estabelecemos  que  é  a   tabela  SUS

(Sistema  Único  de  Saúde)”,  justificou.

  

Reinaldo  participou  hoje  de  encontro  com  os  chefes  das  Agenfas  (Agências  Fazendárias  de  Mato  Grosso

do   Sul).   Questionado   sobre   as   denúncias   de   pacientes   com   problemas   de   catarata   que   chegaram   a

relatar  a  perda  da  visão  após  cirurgia  feita  pelo  Instituto  dos  Olhos  Fabio  Vieira,  em  Rio  Branco  (AC),  e

de  ações  na   justiça  por  erro  médico  que  correm  na  Bahia,  o  governador  alega  que  esses   “problemas”

podem  ocorrer,  mas  que  o  Estado  exigirá  um  padrão  de  qualidade.
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“O  que  me  preocupa  é  zerar  as  18.800  cirurgias  que  não  são  feitas.  Eu  tenho  certeza  que  o  secretário

de   saúde   vai   cuidar   disso   com   todo   o   cuidado.   Agora   pode   acontecer   algum   problema   em   alguma

cirurgia?   Pode.   Se   você   operar   18  mil   pessoas   de   repente   pode   ter   algum   problema.   O   que   a   gente

espera,   que   seja   feita   dentro   dos   padrões   e   dos   critérios   e   o   mais   importante,   diferente   de   outros

estados  em  que  a  causa  que  os  governos  estão   respondendo  a  processo  é  por  superfaturamento,  por

não  ter  clareza  nas  pessoas  que  vão  fazer  a  cirurgia”,  disse.

  

Reinaldo  ainda  cita  o  caso  do  Distrito  Federal,  em  que  o  programa  contratado  pelo  Governador  Agnelo

Queiroz  (PT)  foi  alvo  de  uma  ação  civil  publica  movida  pelo  MPE  (Ministério  Público  Estadual)  que  apurou

irregularidades   nos   contratos   e   indícios   de   superfaturamento,   tendo,   inclusive,   uma   decisão   judicial   de

dezembro  de  2014  que  determinou  a  suspensão  dos  pagamentos  de  um  dos  contratos  e  o  encerramento

do  outro  que  já  foi  pago  com  validade  até  março  de  2015.

  

“É  uma   lista   fictícia   como  existe  em  Brasília  que   foi  denunciado  no  Ministério  Público  Federal.   Foi  uma

enormidade  de  cirurgias  que  não  sabe  nem  quem  são  as  pessoas.  Em  Mato  Grosso  do  Sul  é  diferente.  A

auditoria  autoriza  a  cirurgia,  autorizado  passa-se  por  essa  cirurgia.  E  a  nossa  preocupação  do  governo  é

zerar  essa  fila  e  tudo  que  for  possível  para  zerar  isso  nós  vamos  fazer.  Aqueles  que  muitas  vezes  não  se

credenciaram  e,   inclusive  existe  em  Mato  Grosso  do  Sul  esse  serviço  só  que  cobram  cinco,   seis  vezes

mais  que  a   tabela  SUS,  nós  do  governo  optamos  em  pagar  a   tabela  SUS  e   tivemos  o  credenciamento

dessa  empresa”.

  

Preocupado  com  a  contratação  do  Instituto  sem  licitação,  o  deputado  Amarildo  Cruz  enviou  na  semana

passada  um  requerimento  pedindo  a  cópia  integral  do  contrato  com  a  empresa  paulista,  bem  como  todo

o   processo   administrativo   que   resultou   na   contratação   e   os   orçamentos   realizados.   Ele   aguarda   a

resposta  do  Governo  do  Estado  para  avaliar  a  legalidade  do  contrato.

  

“A   princípio,   eu   estranho   contratar   essa   empresa   de   fora.   Será   que   não   tem   gente   aqui   que   possa

prestar   esse   tipo   de   serviço?   Eu   vi   as   irregularidades,   agora   precisa   ver   se   tem   condenação,   o   que   é

determinante.   Em   segundo,   sobre   o   erro   médico   tem   que   estar   atento   ao   que   ocorreu   em   outros

estados.  Caso  aconteça,  essa  responsabilidade  é  impactada  no  Governo”,  avalia.
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Criadas  para  ser  uma  solução  para  a  demanda  de  cirurgias  e  consultas  oftalmológicas,  as  Carretas  da  Visão  estão  sob
foco  de  reclamações  por  mau  atendimento  e  suspeita  de  falhas  graves  nos  procedimentos  de  saúde.  Pacientes
procuraram  a  Defensoria  Pública  (DPDF),  o  Ministério  Público  do  Distrito  Federal  e  Territórios  (MPDFT),  o
Tribunal  de  Contas  do  DF  e  a  Justiça  relatando  graves  sequelas  após  as  cirurgias.  O  Correio  obteve  o  relato  de  três
casos  de  possíveis  complicações.

Quem  conta  a  história  de  Maria  de  Lourdes  Ferreira,  68  anos,  é  sua  filha  Clésia  Gonçalves,  33,  moradora  de
Valparaíso  de  Goiás  (GO).  Maria  aguardava  por  uma  consulta  em  oftalmologia  na  rede  pública  havia  dez  anos.  O
olho  esquerdo  já  estava  cego  e  a  visão  direita,  comprometida  seriamente.  Quando  Clésia  soube  da  presença  das
carretas  em  Ceilândia,  não  pensou  duas  vezes:  “Foi  a  minha  esperança  de  dar  uma  condição  de  vida  melhor  para
minha  mãe”,  diz.  “Quando  nos  disseram  que  os  atendimentos  começariam  no  dia  seguinte  às  6h,  voltamos  às  5h30  e
ela  foi  operada  dos  dois  olhos  simultaneamente”,  completa.  Segundo  especialistas,  as  normas  brasileiras  para
cirurgias  da  visão  são  contrárias  a  cirurgias  simultâneas  nos  dois  olhos.

Com  dores,  Maria  Israel  teve  de  retirar  o  globo  ocular

Maria  teve  sérias  complicações  de  saúde  e  morreu  cerca  de  oito  semanas  após  o  procedimento.  Ela  era  diabética
havia  20  anos  e  sofria  de  pressão  alta.  “Um  dia  depois  da  cirurgia,  na  revisão,  ela  não  teve  nenhum  atendimento
individual.  Uma  pessoa  da  carreta  fez  um  tipo  de  palestra  para  todos  os  que  haviam  sido  operados  e  disse  que  era
normal  que  os  olhos  lacrimejassem.  Nos  deram  óculos  e  colírio  e  fomos  embora”,  lembra.  Uma  semana  depois,  sem
melhora,  Maria  teve  fortes  dores  de  cabeça  e  a  família  a  levou  para  o  Hospital  Regional  de  Taguatinga  (HRT).  “Lá,
eu  ainda  fui  culpada  pelos  médicos,  que  me  criticaram  por  levar  minha  mãe  para  ser  operada  em  um  açougue,  como
eles  mesmos  disseram”,  lamenta.

No  HRT,  a  equipe  médica  coletou  sangue  de  Maria  e  a  submeteu  a  exames  cardiológicos  e  clínicos.  A  idosa  foi
diagnosticada  com  anemia.  A  família,  então,  a  levou  para  um  oftalmologista  particular,  que  recomendou  uma  nova
cirurgia  para  o  problema  da  catarata.  “O  caso  da  minha  mãe  repercutiu  entre  os  médicos  da  rede  e  o  pessoal  da
carreta  ficou  sabendo.  Nos  chamaram  e  o  Dr.  Fábio  me  disse  que  não  era  preciso  nova  cirurgia,  mas  eles  fizeram
uma  nova  raspagem  no  olho  da  minha  mãe.  Mesmo  com  sequelas  da  cirurgia,  a  equipe  da  carreta  tentou  nos
convencer  a  assinar  uma  carta  dizendo  que  estava  tudo  bem.  Nos  levaram  para  uma  sala  reservada  na  carreta,  com
sofá  de  couro  e  ar-condicionado,  e  eu  assinei  aquele  papel  com  medo  de  tirar  de  outras  pessoas  a  oportunidade  de
serem  operadas”,  afirma.
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Olair  Fernandes:  "Lá  é  seja  o  que  Deus  quiser"

Olho  removido
Moradora  do  Riacho  Fundo  II,  a  aposentada  Maria  Israel  da  Conceição,  73  anos,  teve  de  retirar  o  globo  ocular  para
evitar  as  dores,  inflamações  e  a  hemorragia  no  olho  operado  em  maio  passado.  “Eu  estava  encaminhando  os  exames
pré-operatórios  na  rede  pública,  mas  me  mandaram  para  a  carreta  e,  lá,  é  aquela  multidão  de  gente,  um  sendo
atendido  logo  após  o  outro,  nem  pedem  exame  nenhum”,  relata.  

Diabética  e  com  pressão  alta,  Maria  Israel  teve  de  tomar  um  medicamento  que  combate  o  problema  arterial  antes  de
ser  operada.  “Falaram  que  eu  ficaria  bem,  mas  a  operação  demorou  mais  de  uma  hora,  quando  o  normal  é  levar  15
minutos.  Quando  voltei  à  carreta  no  dia  seguinte,  fui  operada  mais  uma  vez,  pois  disseram  que  a  catarata  estava
dura  e  não  havia  sido  removida  completamente”,  conta.
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Clésia  acredita  que  mãe  morreu  por  mau  atendimento

No  fim  das  contas,  Maria  teve  deslocamento  da  retina  após  o  procedimento.  Foram  caixas  e  mais  caixas  de  colírios
—  nenhum  deles  fornecidos  pela  carreta  —  para  tentar  recuperar  a  visão  perdida.  “Quando  fui  num  médico
particular,  ele  me  disse  que  eu  precisava  ter  feito  exame  cardiológico  para  garantir  que  não  haveria  riscos  na
cirurgia”,  diz.

O  aposentado  Olair  Fernandes,  68  anos,  morador  do  Taquari,  também  reclamou  do  atendimento  em  denúncia  ao
Ministério  Público  de  Contas.  Ele  operou  os  dois  olhos  e,  em  seguida,  apresentou  problemas.  “Tive  que  procurar
um  hospital  particular  porque  a  carreta,  que  estava  estacionada  na  Asa  Norte,  já  tinha  ido  embora.  Feriram  parte  do
meu  olho.  Se  não  tivesse  conseguido  atendimento  particular,  teria  sido  pior”,  avalia.  “Lá  é  seja  o  que  Deus  quiser.
Nem  pediram  exames  preliminares”,  diz.

Defensor  público  no  núcleo  de  saúde,  Celestino  Chupel  conta  que  recebeu  dezenas  de  pacientes  que  ficaram  cegos
ou  tiveram  piora  no  estado  clínico  da  catarata.  “Há  indícios  de  que  houve  algum  tipo  de  problema,  mas  ainda  não  é
possível  dizer  se  por  imperícia  médica  ou  por  ausência  de  tratamento  continuado  após  a  cirurgia”,  explica.  
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Saúde

Suspeitas de graves sequelas após atendimentos nas Carretas da Visão
MP e Tribunal de Contas registraram reclamações de falhas que teriam decorrido de cirurgias de catarata feitas por empresa contratada pelo
GDF

postado em 23/12/2014 07:01 / atualizado em 22/12/2014 23:06

Arthur Paganini (mailto:arthursilva.df@dabr.com.br)

Criadas para ser uma solução para a demanda de cirurgias e consultas oftalmológicas, as Carretas da Visão estão sob foco de

reclamações por mau atendimento e suspeita de falhas graves nos procedimentos de saúde. Pacientes procuraram a

Defensoria Pública (DPDF), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o Tribunal de Contas do DF e a

Justiça relatando graves sequelas após as cirurgias. O Correio obteve o relato de três casos de possíveis complicações.

Quem conta a história de Maria de Lourdes Ferreira, 68 anos, é sua filha Clésia Gonçalves, 33, moradora de Valparaíso de

Goiás (GO). Maria aguardava por uma consulta em oftalmologia na rede pública havia dez anos. O olho esquerdo já estava

cego e a visão direita, comprometida seriamente. Quando Clésia soube da presença das carretas em Ceilândia, não pensou

duas vezes: “Foi a minha esperança de dar uma condição de vida melhor para minha mãe”, diz. “Quando nos disseram que

os atendimentos começariam no dia seguinte às 6h, voltamos às 5h30 e ela foi operada dos dois olhos simultaneamente”,

completa. Segundo especialistas, as normas brasileiras para cirurgias da visão são contrárias a cirurgias simultâneas nos dois

olhos.

Maria teve sérias complicações de saúde e morreu cerca de oito semanas após o procedimento. Ela era diabética havia 20

anos e sofria de pressão alta. “Um dia depois da cirurgia, na revisão, ela não teve nenhum atendimento individual. Uma

pessoa da carreta fez um tipo de palestra para todos os que haviam sido operados e disse que era normal que os olhos

lacrimejassem. Nos deram óculos e colírio e fomos embora”, lembra. Uma semana depois, sem melhora, Maria teve fortes

dores de cabeça e a família a levou para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). “Lá, eu ainda fui culpada pelos médicos,

que me criticaram por levar minha mãe para ser operada em um açougue, como eles mesmos disseram”, lamenta.

Durante sete meses, duas carretas atenderam em várias

cidades do DF, por meio de contrato que chegou a R$ 29,8

milhões
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Pacientes de carreta oftalmológica esperam mais de 2 horas por
atendimento
As filas eram extensas e os idosos reclamaram da falta de espaço para se sentar e da falta de água. Algumas pessoas aguardavam na fila desde as
2h da madrugada

postado em 06/05/2014 20:59 / atualizado em 06/05/2014 21:15

TV Brasília (mailto:jl@tvbrasilia.com.br)

Os pacientes da Unidade Móvel de Oftalmologia, montada nesta terça-feira (6/5) pela Secretaria de Saúde no ginásio de

Esportes de Ceilândia da QNM 14, na Guariroba, esperaram mais de duas horas por atendimento. As filas eram extensas e os

idosos reclamaram da falta de espaço para se sentar e da falta de água. Algumas pessoas aguardavam na fila desde as 2h da

madrugada.

A Secretaria de Saúde reconheceu que a fila estava maior do que o esperado porque pacientes que não estavam agendados

também buscaram atendimento.

O serviço, conhecido como Carreta da Visão, ofereceu consultas e cirurgias oftalmológicas gratuitas desde as 6h. Apenas pela

manhã, 110 pessoas foram operadas. A próxima edição está marcada para o dia 19 deste mês, no mesmo local. Para ter aceso

ao serviço, o paciente deve apresentar o documento de identidade e o cartão do SUS. Idosos e pacientes agendados pelos

postos de saúde têm prioridade.

Leia mais notícias em Cidades

Assista à reportagem da TV Brasília
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Últimas notícias Editorias Fotos

Tenda montada para consultas oftalmológicas e cirurgias de cataratas desabou após chuva e ventos fortes em

Ceilândia, no Distrito Federal Valter Campanato/Agência Brasil

Geral

Após desabamento de tenda no DF,
serviços de oftalmologia serão
retomados sábado

Helena Martins - Repórter da Agência Brasil  Edição: Juliana Andrade

Com o desabamento da tenda da unidade móvel sob a qual eram realizadas consultas e
cirurgias oftalmológicas, em Ceilândia (DF), distante cerca de 26 quilômetros de Brasília, 126
cirurgias previstas para hoje (10) foram canceladas. Esses atendimentos e os que já estavam
agendados para os próximos dias serão retomados no sábado (12). Desde o último dia 2,
quando teve início o trabalho na chamada Carreta Oftalmológica, 2.095 cirurgias foram
realizadas.

Minutos após o acidente, que ocorreu no início da tarde de hoje (10), 150 pessoas chegaram a
ser avaliadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Entre elas,
havia idosos que tiveram crise nervosa. Dez pessoas com ferimentos foram direcionadas para a
Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) localizada ao lado da tenda que desabou, ou para o
Hospital Regional da Ceilândia. Duas tiveram fraturas e uma, problema cardíaco. Uma das
pessoas feridas, cujo nome não foi divulgado pela Secretaria de Saúde do governo do Distrito
Federal (GDF), teve que fazer cirurgia na tíbia e continua no hospital. As demais foram
liberadas.

O secretário interino de Saúde do Distrito Federal, Elias Miziara, informou que as novas
consultas e cirurgias serão realizadas no Ginásio Regional de Ceilândia. O secretário lamentou
o acidente e disse que “o que aconteceu foi uma combinação muito rápida de um vento muito
forte e de uma chuva muito forte”. Questionado sobre o uso de estruturas provisórias para
atendimento à população, ele afirmou que elas não podem ser descartadas. “Essa carreta,
assim como as outras existentes, buscam as populações mais carentes, com mais dificuldade
de acesso, que muitas vezes moram em locais que não têm estruturas fixas”, defendeu.
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Fale com a Ouvidoria

A Administração Regional da Ceilândia informou que a empresa responsável para instalar os
equipamentos apresentou toda a documentação necessária e por isso obteve a licença para
fazê-lo. “Nós faremos a investigação depois de todo esse processo de perícia”, disse o
governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. A Defesa Civil informou que a conclusão do
laudo técnico será apresentada em até 30 dias.

A equipe da Agência Brasil buscou entrar em contato com o Instituto Fábio Vieira, responsável
pela montagem das caravanas, mas não conseguiu falar com os responsáveis. A assessoria da
Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal informou que o instituto repassou para
outra empresa o trabalho de montagem da tenda, mas não soube indicar o nome da
responsável.

Em fevereiro deste ano, outra tenda desabou, no Distrito Federal, após ser atingida por forte
chuva e rajadas de vento. A estrutura havia sido instalada na Esplanada dos Ministérios para
um simpósio sobre cultura popular. À época, a Administração de Brasília, responsável por
autorizar eventos na capital federal, informou não ter concedido a licença necessária para a
montagem da tenda.
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