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O que é o Projeto Olhar Brasil?
É um projeto em parceria dos ministérios da 
Saúde e da Educação, que tem como obje-
tivo identificar e corrigir problemas visuais 
relacionados à refração e garantir assistên-
cia integral em oftalmologia para os casos 
em que forem diagnosticadas outras doen-
ças  que necessitarem de intervenções. Visa 
contribuir para a redução das taxas de repe-
tência e evasão escolares e facilitar o acesso 
da população à consulta oftalmológica e a 
óculos corretivos. O Projeto foi redefinido 
pela Portaria Interministerial nº 2.299/MS/
MEC, de 3 de outubro de 2012.

Como é feita a adesão ao Projeto 
Olhar Brasil?
Para participar do Olhar Brasil, o município 
tem que possuir o público-alvo do Projeto. 
O gestor deverá encaminhar ofício ao 
Ministério da Saúde conforme Portaria 
MS/SAS n°1.229, de 30 de outubro de 2012.

Quem é o público-alvo do Projeto?
 Educandos de escolas vinculadas ao Progra-
ma Saúde na Escola (PSE), gerido pelos minis-
térios da Saúde e da Educação e alfabetizandos 
cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado 
(PBA), gerido pelo Ministério da Educação. 

Qual o recurso para o Projeto 
Olhar Brasil?
 O recurso financeiro é liberado pelo Minis-
tério da Saúde e será custeado por meio do 
Fundo de Ações Estratégicas e Compensa-
ção (Faec), ou seja, um recurso extra, espe-
cífico para o Projeto Olhar Brasil, não one-
rando o teto de média e alta complexidade 
(MAC) dos municípios e/ou estados. Os va-
lores dos procedimentos estão descritos na 
Portaria MS/SAS n° 1.229/2012.

Onde encontro mais informações?
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/
area.cfm?id_area=1298>
E-mails: olharbrasil@saude.gov.br

 altacomplexidade@saude.gov.br
Telefone: (61) 3315-6176


