CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA

REQUERIMENTO Nº
/2019
(Do Sr. Deputado Hiran Gonçalves)

Requer a aprovação da programação do VI
Fórum Nacional de Saúde Ocular.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, que seja aprovada a programação do VI Fórum Nacional
de Saúde Ocular, em complementação ao Requerimento 27/2019, já deliberado
por essa Comissão.
 Programação:
o Instalação da Casa dos Sentidos
o Data: 03/06 a 14/06
o Horário: das 9h às 18h
o Local: Salão Negro
o Objetivo: A instalação da Casa dos Sentidos é uma réplica de uma
residência que simula para os visitantes como o deficiente visual
encara o seu dia a dia;
o Exposição de Fotos
o Data: 03/06 a 07/06
o Horário: das 9h às 18h
o Local: Espaço Mário Covas
o Objetivo: Instalação de exposição fotográfica e stand para divulgação
do VI Fórum Nacional de Saúde Ocular;
o Teatro Cego: integração da pessoa com deficiência à sociedade.
o Data: 11/06
o Horário: das 19h às 22h
o Local: Auditório Nereu Ramos
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o Objetivo: Teatro Cego é um formato teatral inovador, no qual o
espetáculo acontece na escuridão total, convidando todos a abdicar
da visão e acompanhar a trama através dos outros sentidos: olfato,
paladar, tato e audição;
o VI Fórum Nacional de Saúde Ocular
o Data: 12/06
o Horário: das 14h às 18h
o Local: Sala da Comissão de Seguridade Social e Família
o Objetivo: Fomentar a elaboração de uma nova Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia por meio da apresentação de um estudo
sobre as condições de oferta de serviços e as razões pelas quais a
Resolução 288 não foi plenamente implementada.
o Palestrantes:


Dr. José Augusto Ottaiano – Presidente do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia – Tema: As condições de saúde
ocular no Brasil (números gerais sobre cegueira e baixa
visão);



Dr. Cristiano Caixeta – Secretario Geral do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia – Tema: Principais causas de
cegueira;



Dr. José Beniz – Vice Presidente do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia – Tema: Resolução 288. Uma grande conquista
(principais pontos da resolução);



Dr. João Neves – A metodologia do estudo;



Dr. Marcos Ávila – A proposta da Oftalmologia Brasileira;



Deputado Hiran Gonçalves – Câmara dos Deputados – Tema:
A importância de uma política de atenção em Oftalmologia;



Luiz Henrique Mandetta – Ministro da Saúde – As políticas
publicas para a promoção da saúde ocular.
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JUSTIFICAÇÃO
A primeira edição do Fórum Nacional de Saúde Ocular foi realizada em
2001, durante a gestão do Dr. Marcos Ávila no CBO. Seu objetivo na época era
levar para dentro do Congresso Nacional um evento onde fosse possível discutir
os problemas da assistência em Oftalmologia com parlamentares, não apenas
para

conscientizá-los

sobre

a

importância

do

trabalho

realizado

pelos

oftalmologistas brasileiros, como também estimular o desenvolvimento de leis que
fomentassem a destinação de recursos para o cuidado e a prevenção.
Foi o primeiro fórum do gênero dentro do Congresso Nacional, a primeira
vez que uma sociedade de especialidade médica realizou um evento com esse
objetivo e dimensões em um espaço legislativo. O pioneirismo e relevância do
projeto chamou a atenção do Ministério da Saúde, que se tornou parceiro do CBO
em sua realização.
De lá para cá, outras quatro edições foram realizadas (2007, 2009, 2012 e
2015), ainda com os mesmos objetivos. A iniciativa, pioneira na época do
lançamento, continua sendo a única do gênero, e agora ainda mais relevante:
Em 2018 completou-se dez anos do lançamento da Resolução 957, que
criou a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia. A Resolução tinha potencial
transformador sobre as condições de saúde ocular da população brasileira, mas
grande parte dela ainda precisa ser efetivada.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia contratou um grupo de estudiosos
com grande expertise sobre saúde pública no Brasil para desenvolver um trabalho
sobre a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia proposta em 2008:




O que foi viabilizado?
O que não foi?
O que seria preciso para fazê-lo?
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A Resolução de 2008 ainda é atual? Precisa ser alterada ou apenas
implementada?
Assim, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia em parceria com a Comissão

de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promoverá uma
extensa programação para apresentar o resultado desse estudo e debater com os
parlamentares e a sociedade em geral os caminhos para melhorar a saúde ocular
do povo brasileiro.

Sala das Reuniões, em 22 de abril de 2019.

Deputado HIRAN GONÇALVES
PP/RR

