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Feliz Profissão Nova em 2013
O ano de 2012 foi de comemorações: a Ortóptica completou 65 anos no Brasil e o CBOrt
(Conselho Brasileiro de Ortóptica), orgulhosamente, participou de eventos promovidos pelo
próprio conselho e também daqueles aos quais foi convidado por órgãos de expressão na
Oftalmologia, tais como o XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual, promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em São Paulo (SP)
e o V Congresso Internacional de Dislexia, no Recife (PE), entre outros.

Abertura da Jornada de Ortóptica: Andréa Pulchinelli Ferrari,
Mayumi Sei e Mauro Goldchmit

A

Ortóptica no Brasil torna-se mais expressiva em participação científica, porém não se pode dizer o mesmo quando se trata de mercado de trabalho.
Oftalmologistas, clínicas e hospitais oftalmológicos buscam profissionais e se deparam com um
número inexpressivo de ortoptistas para atender
à demanda do mercado de trabalho no País. Não
se pretende achar “culpados” mas tão somente,
buscar soluções.
O CBOrt, por intermédio de seus ortoptistas
associados, busca incansavelmente a re-inclusão da profissão no mundo científico e, para
tanto, tem contado com profissionais da área,
estudantes e áreas correlacionadas para atingir
este objetivo. Prova disto, foi o fechamento do
ano comemorativo dos 65 anos da Ortóptica no
País com a 29ª Jornada de Ortóptica do CBOrt,
que aconteceu em 24 de novembro de 2012, no
Hospital de Olhos Paulista, em São Paulo (SP).
A 29ª Jornada foi aberta pela ortoptista e
Presidente do CBOrt, Andréa Pulchinelli Ferrari (SP). Os ortoptistas Marcelo Fernandes
da Costa (SP), Lydia da Cruz Marques (SP),
Keli R. Mariano Matheus (SP), Mariza Loos
Pfeiffer (RJ), Rita de Cassia V. Damiani
(SP), Ana Paula Braga (SP), Vera Lúcia
Pereira Bussiki (SP) e Nélide Catach (SP)
apresentaram temas que abordaram da estereopsia à baixa visão como também relatos de
casos clínicos que foram discutidos entre os
profissionais presentes.

Participaram deste evento alguns nomes da
Oftalmologia como Mauro Goldchmit - presidente do Conselho Latino-Americano de Estrabismo
(CLADE) e representante do CBO, José Mário
Rocha Andrade - oftalmopediatra e estrabólogo
e Mayumi Sei, presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal (SBVSN) garantindo,
então, uma visão mais abrangente dos temas
colocados em discussão.
A neuropsicóloga, Mestre em Psicologia da
Saúde e membro da equipe multidisciplinar da
ABD (Associação Brasileira de Dislexia), Maria
Inês Ocanã De Luca, marcou sua presença com
o atual tema em discussão em congressos na
área da saúde, incluindo oftalmologia e ortóptica,
abordando a Dislexia: dos sintomas ao tratamento com destaque aos aspectos visuais.
Com a presença destes profissionais, somados aos ortoptistas e aos alunos do curso de
Ortóptica da UNI-IBMR (RJ), pode-se dizer que a
Jornada foi um sucesso e a cada dia mais ortoptistas buscam atualização e inclusão profissional.
O CBOrt preza pela ciência e pela qualificação dos profissionais que atuam no mercado.
Certamente, com um único curso de Ortóptica
em andamento no Brasil - o do UNI-IBMR, no
Rio de Janeiro (RJ) - a profissão pode tomar dimensões pouco previsíveis o que torna, de certo modo, duvidoso o rumo da Ortóptica no País.

Andréa Pulchinelli Ferrari e
Mauro Goldchmit
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Este tópico foi discutido ao final da 29ª Jornada
entre as ex-presidentes do Conselho que estiveram presentes, as ortoptistas Mariza Loos Pfeifer, Rita de Cassia Damiani, Inês Isoldi e Laís Beviláqua; mediado pela atual Presidente Andrea
Pulchinelli Ferrari.
Sabe-se que com a carência de profissionais, o mercado de trabalho tende a absorver
profissionais de áreas afins para a atuação neste
ramo, todavia deve estar muito claro que o CBOrt
continua sua busca incessante para a manutenção de profissionais qualificados na área, bem
como a possibilidade de formação de novos profissionais nas diferentes regiões de modo que o
apoio do CBO tem sido decisivo e muito importante nos últimos anos.
Somado a isto, a profissão passou novamente pelo Painel de Convalidação Profissional
no Ministério do Trabalho com o fim de ajustar
o perfil do ortoptista na Classificação Brasileira
de Ocupações definindo as áreas de atuação, a
formação e as habilidades necessárias ao profissional, permanecendo na família 2239 que
agora foi nomeada como “Terapeutas Ocupacionais e Ortoptistas”, ortoptistas classificados com
o número (CBO-P, Classificação Brasileira de
Ocupações-Participação): 2239-10.
O CBOrt busca continuar, em 2013, uma
luta para que a Ortóptica, tão pouco divulgada
no próprio ramo da saúde, passe a ser conhecida e reconhecida como uma profissão nova
que, aliás, não deixa de ser quando comparada à
Medicina e outras profissões, embora já atuante
há 65 anos no Brasil. Por isto mesmo, a participação do CBOrt já está garantida em eventos
como o CLADE 2013 no Rio de Janeiro e o XXX
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia em
conjunto com o XXXVII Congresso Brasileiro de
Oftalmologia também no Rio de Janeiro, cujos
convites foram feitos pelos próprios organizadores e que nos deixou satisfeitos e orgulhosos.
Além destes, mais uma vez teremos o nosso
5º Congresso Luso-Brasileiro de Ortóptica que
neste ano acontecerá em Lisboa.

Harley Bicas, Celina Tamaki, Liana Ventura, Marcelo Ventura, Ana
Paula Braga e Andréa Pulchinelli Ferrari no Congresso de Dislexia
do Recife

Desejo, em nome do CBOrt, que 2013 seja
mais um ano de muito trabalho, muitas conquistas e valorização profissional aos oftalmologistas
e ortoptistas e deixo aqui um agradecimento a
todos os oftalmologistas que apoiam e valorizam
diariamente o nosso trabalho, ao CBO e aos pacientes que confiam sua saúde ocular, dentro da
área de atuação da Ortóptica, a nós, ortoptistas.
Um Feliz 2013!

Participantes da
Jornada de Ortóptica

(*) Sílvia Chuffi, vice-presidente
do Conselho Brasileiro de Ortóptica
(CBOrt)
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