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III Fórum
Nacional de
Saúde Ocular:
mais uma
conquista

{



“Em 30 de outubro, será a conclusão
de uma etapa do trabalho iniciado há
vários anos de aproximação das li-
deranças oftalmológicas, representa-
das pelo Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, com as autoridades do Poder
Executivo e do Poder Legislativo com
o propósito de consolidar uma política
nacional de saúde ocular”.
São estas as palavras do integrante
do Centro de Diretrizes e Gestão
(CDG) do CBO, Marcos Ávila, a res-
peito do III Fórum Nacional de Saúde
Ocular, atividade que está coorde-
nando juntamente com o presidente
do CBO, Hamilton Moreira, que ocor-
rerá em 30 de outubro no auditório
Petrônio Portella, do Senado Federal,
em Brasília.
O I Fórum Nacional de Saúde Ocular
foi realizado em maio de 2001, no
mesmo auditório Petrônio Portella,
Senado Federal. Durante dois dias, as
principais questões relacionadas à
saúde ocular no Brasil foram apresen-
tadas a uma platéia formada por oftal-
mologistas e legisladores. O ineditis-
mo e a importância do evento foram
demonstrados já na cerimônia de
abertura, que contou com a presença
de dois Ministros:  Francisco Dornelles,
do Trabalho e José Serra, da Saúde, e
um grande número de deputados e
senadores.
O II Fórum Nacional de Saúde Ocular
foi realizado como parte das progra-
mações do XXXIV Congresso Brasile-
iro de Oftalmologia, em setembro de
2007 e teve como símbolo a mon-
tagem do dispositivo gráfico humano,
composto por mais de 2 mil oftalmolo-
gistas e que conseguiu reunir milha-
res de especialistas com dezenas de
parlamentares para discutir as con-
dições da assistência oftalmológica
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em nosso País. 
Durante este II Fórum, o Presidente da
Câmara dos Deputados, Arlindo Chi-
naglia (PT/SP) comprometeu-se a “não
permitir que a optometria fosse apro-
vada enquanto estivesse na Presidên-
cia da Casa”. No mesmo evento, o
diretor de Média e Alta Complexidade
do Ministério da Saúde, Alberto Bel-
trame, juntamente com lideranças da
Oftalmologia brasileira e técnicos do
Ministério, estabeleceram o calendá-
rio para debates e discussões sobre
saúde pública ocular. 
Cerca de oito meses depois, durante o
XIV Congresso Internacional de Cata-
rata e Cirurgia Refrativa, em Goiânia,
Alberto Beltrame anunciou a publica-
ção das portarias 957 e 958. A pri-
meira, institui a Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia. A segunda,
estabelece novas regras para a reali-
zação de cirurgias eletivas, entre elas,
algumas oftalmológicas. Poucos dias
depois, foi publicada a  Portaria 288
SAS, que apresentou as rotinas para
aplicação das diretrizes estabelecidas
na Política Nacional de Atenção em
Oftalmologia.
Na avaliação de Marcos Ávila, a ativi-
dade de 30 de outubro terá como foco
o debate com integrantes do Ministé-
rio da Saúde e com gestores do SUS
nas várias partes do Brasil.
“A Política Nacional de Política Ocular
traz novas responsabilidades para os
médicos oftalmologistas e para os res-
ponsáveis pelos serviços de atendi-
mento oftalmológico à população.
Eles precisam trabalhar em harmonia
com os vários gestores para que as
verbas sejam convenientemente dire-
cionadas de acordo com as neces-
sidades e os interesses da popula-
ção”, declarou Marcos Ávila.

“A Política
Nacional 
de Política Ocular
traz novas
responsabilidades
para os médicos
oftlamologistas
e para os
responsáveis 
pelos serviços de
atendimento
oftalmológico
à população...”

Marcos Ávila
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nistério da Saúde, bem como proble-
mas relacionados com transplante de
córneas e o Projeto Olhar Brasil.
Além de um dia de discussões com
técnicos do Ministério da Saúde,
legisladores e gestores estaduais e
municipais, a programação do III Fó-
rum compreende também duas expo-
sições – uma na Câmara dos Deputa-
dos e outra no Senado Federal – e o
lançamento da edição 2008/2009 do
relatório sobre “As Condições de
Saúde Ocular do Povo Brasileiro”.
Também haverá, em 29 de outubro,
reunião do Programa de Organização
Nacional de Defesa da Saúde Ocular
(PONDESO), que reúne presidentes de
sociedades filiadas ao CBO, represen-
tantes de sociedades e departamen-
tos de Oftalmologia dos vários Esta-
dos e advogados). 
As inscrições para o III Fórum Na-
cional de Saúde Ocular são gratuitas e
devem ser feitas através do e-mail
inscricao@forumcbo.com.br

A Política Nacional de Saúde Ocular
traz outras novidades importantes,
entre as quais está a definição que as
Redes Estaduais e Regionais de Aten-
ção em Oftalmologia serão compostas
por: I - Unidades de Atenção Especia-
lizada em Oftalmologia; e II - Centros
de Referência em Oftalmologia. A po-
lítica adotada também confere grande
poder aos gestores estaduais e mu-
nicipais sobre o desenvolvimento de
atendimento oftalmológico e transfe-
re aos serviços de atendimento oftal-
mológico a responsabilidade de nego-
ciar com tais gestores a dimensão do
atendimento público oftalmológico
em suas respectivas regiões.
Desta forma, foi organizado o III Fó-
rum Nacional de Saúde Ocular que re-
unirá secretários estaduais e munici-
pais de saúde, parlamentares, técni-
cos e representantes do Ministério da
Saúde e médicos oftalmologistas para
discutir a operacionalização da políti-
ca determinada pelas portarias do Mi-

IV PONDESO 

Em 29 de Outubro, será
realizado em Brasília 
o IV PONDESO - Programa 
de Organização Nacional 
de Defesa da Saúde Ocular,
reunião de presidentes 
de sociedades estaduais 
de Oftalmologia com os
encarregados dos respectivos
departamentos jurídicos. 
O PONDESO atual com 
o objetivo aprimorar
estratégias na defesa 
da saúde ocular em nível
nacional. O encontro de 29 de
outubro terá como ponto
central o debate sobre a
atuação dos representantes 
das sociedades estaduais no
III Fórum Nacional de Saúde
Ocular, que será realizado no
dia seguinte.
Haverá uma exposição sobre
as leis que estão em
tramitação no Congresso
Nacional e que têm relação
com a saúde ocular, bem como
a apresentação do relatório da
atuação do CBO. 
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08h00 Recepção e entrega de material
08h30 Sessão de abertura
09h00 Homenagens
09h30 Principais causas de cegueira no Brasil
09h50 Intervalo
10h10 Política Nacional de Atenção em Oftalmologia - as novas portarias do Ministério da Saúde

• A construção da política
• Sobre as políticas em vigor (portarias 957 e 299) e como funcionam, considerando 

a hierarquização do sistema
• Programa de Cirurgias Eletivas (portaria 958)
• Nova tabela de oftalmologia
• Visão do CBO
• Visão do gestor
• Visão do prestador

12h00 Debate entre representantes do Ministério da Saúde e os participantes do Fórum
13h00 Almoço
14h00 Olhar Brasil - Programa Nacional de Detecção e Tratamento dos Erros de Refração

• Programa Saúde na Escola
• Olhar Brasil - portaria 33
• O papel da Atenção Básica: capacitação de professores e de agentes comunitários de saúde
• O sistema de adesão
• O papel do oftalmologista
• Oftalmologia avançada - um direito de todos
• Visão do gestor

15h20 Debate entre representantes do Ministério da Saúde e participantes do Fórum
15h50 Intervalo
16h10 Campanha Nacional de Incentivo ao Transplante de Córnea

• Proposta do Ministério da saúde
• Visão da Oftalmologia brasileira
• Experiência de São Paulo

17h20 Debate entre representantes do Ministério da Saúde e participantes do Fórum
17h50 Encerramento - Compromisso com o Futuro

Auditório Petrônio Portela - Senado Federal - 30 de outubro de 2008
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Parlamentares falam sobre o fórum

O Deputado Jofran Frejat (PR/DF), pre-
sidente da Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara dos Deputa-
dos, participará das discussões do III
Fórum Nacional de Saúde Ocular e afir-
mou que a saúde ocular da população
brasileira é um dos problemas de saúde
pública que precisa ser encarado com
mais seriedade. Disse também que a
participação de representantes dos po-
deres Legislativo e Executivo e dos
oftalmologistas no fórum será funda-
mental para implementar as medidas
necessárias para a melhoria da saúde

ocular. Segundo o deputado, no II Fórum
Nacional de Saúde Ocular foi possível
constatar a existência de oftalmologis-
tas em número suficiente para dar e ga-
rantir assistência médica de qualidade
para toda população do País e que as
deficiências de acesso ao sistema de
saúde pública devem ser sanadas. Des-
taca que, como presidente da Comissão
de Seguridade Social e Família da Câ-
mara dos Deputados, sua participação e
colaboração também é importante para
futuras atuações.
Já para a Senadora Lúcia Vânia (PSDB
/GO), que apresentou o projeto do III
Fórum ao Senado, a questão da saúde
em geral, e da saúde ocular, em parti-
cular, é um dos maiores desafios das
políticas públicas brasileiras, pois pre-
valecem desigualdades que permeiam a
pirâmide social brasileira de alto a
baixo. Afirmou que essas desigual-
dades, no âmbito da saúde ocular, têm
que ser corrigidas através de políticas

públicas consistentes e que a reali-
zação do fórum é evidência de que os
profissionais de Oftalmologia no Brasil
estão dispostos a assumir a dianteira
na formulação de políticas públicas pa-
ra o setor. 
“E isso é mais importante quando sa-
bemos que a oftalmologia brasileira se
coloca, em patamares científicos, entre
as mais avançadas do mundo”, declarou.
Sobre o motivo de sua adesão ao Fó-
rum, disse que desde que relatou o Pro-
jeto de Lei do Ato Médico estreitou
suas relações com a categoria médica
e, com isso, pode ter contato com pro-
fissionais imbuídos da maior seriedade
e do propósito de implementar políticas
que vêm ao encontro das necessidades
da população brasileira na área da sa-
úde ocular. 

Milton Atanazio, assessor de imprensa e
colaborador do CBO em Brasília, colaborou 
com a reportagem

Deputado
Jofram Frejat

Senadora 
Lúcia Vânia




