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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem do Dia Internacional do 

Optometrista, comemorado anualmente no 

dia 06 de março”. 

 

Nesta segunda-feira, dia 06 de março, marcamos a passagem de uma data mais 

do que importante no âmbito da nossa saúde: o Dia Internacional do 

Optometrista. Numa realidade atual em que, infelizmente, parte da população 

ainda fica desassistida pela Saúde Pública, torna-se necessário o suporte destes 

profissionais, não menos técnicos, não menos profissionais, nem menos 

habilitados que os Oftalmologistas para atuarem dentro das competências de 

sua área.  

A Optometria é uma ciência da saúde, especializada no estudo da visão, 

oferecendo serviços de cuidados primários para a saúde visual. O Optometrista 

é o profissional da área da saúde, não-médico, que cuida da reabilitação visual 

plena do indivíduo em todos os níveis. O trabalho dele tem também o objetivo 

de prevenir os pacientes contra patologias oculares e problemas sensoriais. A 

Organização Mundial da Saúde – OMS preconiza que a Optometria é a primeira 



barreira contra a cegueira evitável no mundo. 

A história nos conta que, cientificamente, Georg Bartisch foi o primeiro europeu 

a ser considerado como médico oftalmologista, porém ele era contra o uso dos 

óculos. Muitos profissionais da área tiveram a mesma opinião a respeito deste 

acessório, e pesquisadores dizem que talvez tenha sido por isso que a 

Optometria se desenvolveu como uma ciência paralela à medicina. 

Em 1895 foi criada a Associação Britânica de Óptica, o que levou a 

regulamentação da Optometria como uma profissão. E em 1898, foi criada nos 

Estados Unidos a Associação Americana de Optometristas. 

Desde então, a Optometria vem crescendo pelo mundo como profissão, mas a 

luta para a sua consolidação ainda é árdua, sobretudo no Brasil e na Bahia, onde 

profissionais devidamente aptos ao seu exercício ainda sofrem perseguições de 

classes profissionais que, em vez disso, poderiam enxergá-la como aliada 

complementar ao seu trabalho e, sobretudo, à demanda crescente da 

população necessitada, a qual o Sistema Público de Saúde não consegue 

alcançar em sua totalidade.  

Em vista disso, é de grande valia enfatizar este dia histórico, que marca não 

somente a importância de uma atividade profissional, como também a luta de 

uma classe capacitada, que quer exercer livre e dignamente seu ofício. Que quer, 

merecidamente, a sua afirmação definitiva entre as profissões responsáveis pela 

atenção visual primária. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e ressalte a 

passagem do Dia Internacional do Optometrista, assim como a importância 

destes profissionais, em face de sua luta e competência. 

Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos a toda a comunidade 

de profissionais Optometristas, aqui representados pelo Conselho Brasileiro de 



Óptica e Optometria (CBOO) na pessoa do seu Presidente, Dr. Ricardo Bretas, e 

ao SINDIÓPTICA-BA na pessoa do seu Presidente, Dr. Juarez Gonçalves da Hora. 

 

 

Sala das Sessões, 06 de março de 2017. 
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