Conheça o trabalho do Optometrista,
profissional da saúde responsável pelos
cuidados com a sua saúde visual.

O Optometrista é o profissional da área da saúde, não médica,
responsável pela avaliação primária da saúde visual e ocular. Está
capacitado para identificar, diagnosticar, corrigir e prescrever soluções
ópticas (óculos, lentes de contato, filtros, prismas, terapias e exercícios
visuais) que irão compensar as alterações visuais (ex. miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia - “vista cansada”) e ou reabilitar as
condições de todo o sistema visual.
Previne, sempre que possível, a insurgência de distúrbios visuais por
meio da reeducação ou aplicação de metodologias para melhorar a eficiência da visão.
Sua formação permite ainda identificar uma alteração visual de ordem
patológica ocular (ex. a catarata, glaucoma) ou sistêmica (ex. hipertensão, diabetes), nesses casos, encaminha o paciente ao profissional
médico.
Para o desempenho de seu trabalho, o optometrista não utiliza qualquer
medicamento ou técnica invasiva ao corpo humano. Em todo o mundo
integra a equipe de cuidado com os olhos e sua atuação é fundamental
no combate a cegueira evitável.
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NO MUNDO
A Optometria é uma profissão secular, surgiu nos Estados Unidos em
1870, aproximadamente. É independente, completamente difundida e
respeitada em mais de 130 países, entre eles Estados Unidos, Canadá,
México, Cuba, Costa Rica, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Inglaterra,
Alemanha, Itália, Portugal , Espanha, Rússia, Japão, China, índia, África do Sul, Israel, Líbano, Austrália, Nova Zelândia e outros.
É reconhecida e fomentada ainda, notoriamente, por organizações
mundiais, como a Organização Mundial da Saúde – OMS, Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS, a Organização das Nações
Unidas – ONU/UNESCO e Organização Internacional do Trabalho
– OIT.
A OMS preconiza que “a Optometria é a primeira barreira contra a
cegueira evitável no mundo”

~

legislacao
,

A edição da Lei nº
12.842/2013 reiterou o
pacífico entendimento do
STJ e das Organizações
Internacionais sobre a
atuação do Optometrista,
reiterando que a
prescrição e adaptação
de lentes de grau são
atividades também
de competência do
Optometrista!

~

formacao
,

A formação em
Optometria é autorizada
e chancelada pelo
Ministério da Educação.
O curso de Bacharel em
Optometria tem duração
de 5 anos, com mais de
3.105 horas/aula dedicadas
ao estudo de todo o
sistema visual, além de
matérias exclusivamente
vinculadas ao globo ocular
e seus anexos. A biologia,
química, física óptica,
anatomia, patologia,
neurologia, ergonomia
também fazem parte da
sua grade curricular.

onde trabalha
O Optometrista pode ser autônomo ou atuar em Clínicas, Programas de
Educação Visual, Centro de Reabilitação, Hospitais e consultórios, sozinho ou
em equipe multidisciplinar.

Já temos mais de uma centena de Optometrista atuando junto ao Sistema Único
de Saúde – SUS, garantindo à população uma significativa melhora no acesso a
cuidados com a saúde visual.
Infelizmente o Brasil começou tarde na inserção deste profissional respeitado em
todo o mundo e de atuação fomentada pela Organização Mundial da Saúde –
OMS, Organização Panamericana de Saúde – OPAS e, inclusive, pelo Conselho
Internacional de Oftalmologia – ICO, contudo, agora estamos caminhando a
passos largos, com novos Cursos sendo autorizados e com centenas de novos
profissionais sendo formados a cada semestre, qualificados justamente para os
cuidados primários da saúde ocular.

A EQUIPE DE CUIDADO DOS OLHOS
Uma equipe formada por profissionais de atuação independente, que
não se confundem, e ao trabalharem conjuntamente, beneficiam toda
a população!

optometrista
Profissional graduado.
Está na linha de frente no
cuidado com a saúde visual
e ocular. É o avaliador
primário. Avalia, corrige,
prescreve soluções ópticas
e reabilita o sistema visual.
Ao identificar patologias
oculares (ex. catara, glaucoma) ou sistêmicas (ex.
diabetes), encaminha o
paciente a um profissional
médico.

´
optico

Profissional de formação
técnica. Responsável
pelo manuseio,
fabricação e aviamento
das lentes prescritas
por Optometristas e ou
Oftalmologistas.

oftalmologista
Profissional graduado.
Atua principalmente na
avaliação e tratamentos
secundários e terciários,
tratando do enças que
acometem o olho, com
remédios e ou intervenção
cirúrgica.

