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65 anos de Ortóptica no Brasil

P

ara iniciar as comemorações de 65 anos de existência da Ortóptica no Brasil, o Conselho Brasileiro de
Ortóptica (CBOrt) programou uma série de eventos
científicos que rememorarão a História da Ortóptica
aos longo desses anos.
A largada ocorreu em Joinville (SC), quando ortoptistas
e oftalmologistas reuniram-se no Hospital de Olhos Sadalla
Amin Ghanem (HOSAG) para discutir temas relacionados à
visão binocular e à visão de cores.
Impulsionado pela ortoptista Silvia Chuffi, vice-presidente
do CBOrt, juntamente com suas colegas de Joinville, Cristiane A. Larinho e Claudia Crossley, o encontro científico que
ocorre mensalmente no HOSAG contou com a presença dos
ortoptistas de São Paulo Andréa Pulchinelli Ferrari (presidente do CBOrt) e Marcelo Fernandes da Costa, em 04 de abril,
resultando na 2ª Reunião Científica da Regional Sul do CBOrt.
“O mundo em 3D” foi o tema apresentado pela ortóptica
Andréa Pulchinelli Ferrari, trazendo à tona um tema muito atual e discutido em razão do advento do cinema 3D, em voga
entre adultos e crianças.
Oftalmologistas de Santa Catarina marcaram presença
trazendo temas relacionados ao dia a dia do consultório médico oftalmológico que envolvem a necessidade da avaliação
sensorial, tais como ptose e estrabismo.
Dando relevância à importância da avaliação sensorial, a
ortoptista Cristiane Larinho apresentou artigo científico que
trata da cirurgia refrativa e estrabismo, contando com os oftalmologistas Vinicius Coral Ghanem e Rintaro Kanatani para a
discussão do tema.
Abordando a visão de cores, o ortoptista Marcelo Fernandes da Costa, do Departamento de Psicologia da USP e autoridade no tema, apresentou com maestria os diversos testes
de visão cromática e suas indicações, além de abordar toda a
formação do espectro de cores no sistema visual.

Oftalmologistas e Ortoptistas, CBOrt e HOSAG
Este encontro foi promovido pelo CBOrt e pelo HOSAG,
selando novamente o apoio dos oftalmologistas de Santa Catarina à equipe de ortoptistas.
Nosso próximo evento comemorativo acontecerá durante o Simpósio de Ortóptica, espaço novamente cedido pelo
CBO dentro de um evento de importância ímpar, durante o
XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, em São Paulo, em 13 de setembro. Esperamos
contar com um número expressivo de ortoptistas considerando termos em São Paulo a maior concentração de profissionais no País. Será motivo de muita honra receber oftalmologistas, visto que nossa grade científica foi cuidadosamente
programada em cima desta parceria que vem dando certo há
anos: ortoptistas e oftalmologistas.
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S

elando o apoio, realizamos em 20 de abril de 2012 a primeira reunião CBO e CBOrt após a eleição das novas diretorias, na sede do
CBO, onde pudemos reforçar os laços e acordar apoio do CBO aos
nossos projetos de criação de cursos de Ortóptica pelo País e à regulamentação da nossa profissão. Especialmente poderemos contar com a
participação do presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria à solenidade
de abertura da 29ª Jornada de Ortóptica, que acontecerá em 24 de novembro em São Paulo e encerrará as comemorações referentes aos 65 anos de
ortoptistas atuando no Brasil.
Muito além dos muros que dividem acordos políticos da nossa realidade diária, podemos, satisfatoriamente, a cada dia constatar que o ortoptista
tornou-se peça declaradamente importante dentro da equipe oftalmológica e
trabalhamos para poder, a cada dia mais, aprimorar o perfil deste profissional
dentro da realidade no Brasil: nossos 65 anos ainda refletem juventude!
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