
III FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE OCULAR
Brasília - 20 de novembro de 2008

Discutir a operacionalização da nova
Política Nacional de Atenção em Of-
talmologia e a elaboração e imple-
mentação de programas de captação
e transplante de córneas: estes serão
os objetivos do III Fórum Nacional de
Saúde Ocular que o Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia promoverá, em
20 de novembro, em Brasília, em par-
ceria com o Ministério da Saúde e do
Congresso Nacional.
O encontro reunirá lideranças da es-
pecialidade de todo o País, represen-
tantes dos cursos de especialização
em Oftalmologia credenciados pelo
CBO, gestores locais do SUS, parla-
mentares, representantes da área de
saúde ocular do Ministério da Saúde,
além de autoridades dos vários níveis
dos poderes Executivo e Legislativo.
As apresentações e debates terão co-
mo eixos o “Projeto Olhar Brasil”, a e-
fetiva implantação da Política Na-

cional de Atenção em Oftalmologia, a
atualização de dados sobre as con-
dições de saúde ocular nas várias re-
giões brasileiras e o estabelecimento
de compromissos dos representantes
da Oftalmologia brasileira e de dife-
rentes esferas governamentais para a
melhoria da saúde ocular da popu-
lação.
“A Oftalmologia brasileira, juntamen-
te com o Ministério da Saúde, ob-
tiveram uma grande conquista com a
edição das Portarias 957, 958 e 288
(esta última da Secretaria de Atenção
à Saúde). Entretanto, esse primeiro
passo precisa ser efetivado através da
união de esforços da administração,
dos parlamentares e dos oftalmolo-
gistas para produzir os resultados que
todos esperamos”, afirmou o presi-
dente do CBO, Hamilton Moreira.
Em sua primeira edição, em maio de
2001, o Fórum Nacional de Saúde

Ocular debateu e difundiu as dire-
trizes e ações do Ministério da Saúde
relacionadas com a saúde ocular e
possibilitou a aprovação no Congresso

de projetos de grande rele-
vância social. Em sua segunda
edição, realizada em setembro
de 2007 durante o XXXV Con-
gresso Brasileiro de Oftalmo-
logia, foram apresentados da-
dos que resultaram na Política
Nacional de Atenção em Oftal-
mologia concretizada nas por-
tarias ministeriais.

A operacionalização do III Fórum Na-
cional de Saúde Ocular está sendo
feita pelo CBO Brasília, sob a co-
ordenação do ex-presidente e atual
integrante do Conselho de Diretrizes e
Gestão (CDG) da entidade, Marcos
Ávila e a parte principal da programa-
ção do evento ocorrerá no Auditório
Petrônio Portela, do Senado Federal.
“Os resultados obtidos representarão
um impulso muito importante para a
implantação de políticas públicas para
a Saúde Ocular no Brasil. Para que
tais conquistas não se percam, e pos-
sam ser convertidas em políticas de
médio e longo prazo, é fundamental
que consigamos obter o compromisso,
expresso dos parlamentares partici-
pantes, dos poderes executivos e dos
oftalmologistas brasileiros”, concluiu
o presidente do CBO, Hamilton
Moreira •

II Fórum Nacional de Saúde Ocular,
realizado em setembro de 2007

Imagens do I Fórum Nacional de
Saúde Ocular, realizado em 2001
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