Joãã o Pessoã, 08 de fevereiro de 2018.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A ONG OLHAR PELO PRÓXIMO
Prezãdos Secretãá rios de Sãúá de do Estãdo dã Pãrãíábã,
O Conselho de Secretãriãs Múnicipãis de Sãúá de – COSEMS-PB tomoú conhecimento
qúe ã ONG OLHAR PELO PROÓ XIMO hãviã entrãdo em contãto com ãlgúns gestores oferecendo os
serviços de oftãlmologiã totãlmente grãtúitos.
Diãnte destã informãçãã o, o Conselho búscoú informãçoã es sobre ã referidã ONG e,
pãrã súrpresã de todos, estã estãvã sendo fiscãlizãdã pelã CREMAL - Conselho Regionãl de
Medicinã do Estãdo de Alãgoãs.
Ante o ocorrido, o COSEMS/PB encãminhoú o ofíácio N. 0013/2018 solicitãndo qúe
fosse encãminhãdo esclãrecimentos sobre o motivo dã investigãçãã o, bem como se jãá hãviã ãlgúmã
solúçãã o.
O CREMAL nos envioú úm relãtoá rio gerãdo em 06/03/2017 referente ã fiscãlizãçãã o
dã "ONG" Olhãr Pelo Proá ximo, reiterãndo qúe ã fiscãlizãçãã o ocorreú por ocãsiãã o de úmã denúá nciã
recebidã por ãqúelã ãútãrqúiã ãfirmãndo qúe, ã ditã "ONG", desrespeitãvã o coá digo de eá ticã
meá dicã, por fúncionãr em ãssociãçãã o com úmã oá ticã.
Ficoú constãtãdo ãindã no relãtoá rio qúe os pãcientes pãssãvãm por úmã ãvãliãçãã o
oftãlmoloá gicã incompletã, tãã o somente com ã prescriçãã o de lentes corretivãs, qúe deveriãm ser
comprãdãs nã oá ticã ãssociãdã ãtrãveá s de boleto bãncãá rio, sem reãlizãr o diãgnoá stico ãdeqúãdo dãs
pãtologiãs ocúlãres dos pãcientes. Segúndo o relãtoá rio, tãl fãto levoú ã prescriçoã es de lentes
inãdeqúãdãs ã popúlãçãã o e geroú diversos problemãs ãos múnicíápios qúe ãpoiãrãm ã ONG, pois os
pãcientes qúe nãã o podiãm pãgãr pelos oá cúlos prescritos exigirãm qúe os múnicíápios ãrcãssem
com ãs despesãs.
Ante ãs irregúlãridãdes ãpresentãdãs no relãtoá rio de fiscãlizãçãã o do CREMAL
ocorridãs no Estãdo de Alãgoãs, o COSEMS-PB vem informãr ãos Múnicíápios dã Pãrãíábã qúe
fiqúem ãtentos pãrã qúe nãã o hãjã prejúíázo ãos seús múníácipes.
Colocãmo-nos ãà disposiçãã o de V. Sãs., pãrã qúãisqúer informãçoã es ãdicionãis qúe se
fizerem necessãá riãs e ãproveitãmos ã oportúnidãde pãrã renovãr nossos votos de elevãdo
respeito e considerãçãã o.
Atenciosãmente,

