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1 Síntese 

 

Porquê Optometria? foi produzido pelo Conselho 

Mundial de Optometria (WCO, World Council of 

Optometry) em resposta ao Plano de Ação Global 

para a Prevenção da Cegueira Evitável e 

Deficiência Visual 2014-2019 da Organização 

Mundial de Saúde. Aborda o modo de fornecer 

cuidados de saúde oculares e visuais de 

qualidade, avançados e igualitários aos 

pacientes do mundo inteiro. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima 

que 285 milhões de pessoas sofrem de perda de 

visão moderada a severa sendo que 39 milhões 

são consideradas invisuais. Destas, 123 milhões 

(43%) possuem erros refrativos de visão de longe 

não compensados. Adicionalmente, existem 517 

milhões de pessoas com deficiências na visão 

próxima devido à falta de compensação da 

presbiopia. Os erros refrativos não compensados 

são a principal causa de deficiência visual a nível 

global, o que constitui uma sobrecarga financeira 

sobre a economia, é um fator que contribui 

significativamente para pobreza e é evitável. 

Há desafios significativos para a saúde da visão 

com o aumento de casos de cegueira evitável e 

deficiência visual. Estes incluem o insuficiente 

número de profissionais de saúde competentes, 

desigual distribuição de recursos e a 

incapacidade de suportar financeiramente o 

tratamento. Para atingir os objetivos do Plano de 

Ação Global, o foco deve incidir sobre o 

desenvolvimento dos recursos humanos, 

incluindo os Optometristas, e modelos de 

fornecimento de serviços sustentáveis. 

 

A Optometria responde a estes desafios 

fornecendo uma gama de cuidados diretos de 

diagnóstico, técnicos e serviços de apoio exigido 

pelos pacientes e por outros profissionais de 

saúde. A Optometria concentrou-se de modo 

crescente na cobertura de saúde universal; 

fornecendo serviços de saúde disponíveis, 

igualitários e acessíveis para todos, passando de 

uma predominante orientação no setor privado 

para o setor público. A Optometria funciona como 

um recurso dos cuidados primários em muitos 

países desenvolvidos e num nível secundário 

como parte de equipas multidisciplinares, 

incluindo profissionais médicos e oftalmologistas, 

em países em desenvolvimento. 

De modo a apoiar o desenvolvimento da 

educação Optométrica, o Conselho Mundial de 

Optometria desenvolveu um Modelo Global de 

Padrões da Prática Optométrica Baseado nas 

Competências que oferece uma progressão 

vertical de carreira para indivíduos que procurem 

expandir os seus padrões de responsabilidade 

clínica. Este modelo ajudará também os órgãos 

reguladores a garantir a competência dos 

profissionais, protegendo os cidadãos, e atua 

como um estímulo para criar maior uniformidade 

da prática optométrica a nível mundial caso seja 

aplicado aos planos curriculares de ensino. 

A formação Optométrica e a prática da 
Optometria tiveram diferentes formas de 
desenvolvimento e diferentes taxas de 
progressão em todo o mundo. A formação 
Optométrica é fornecida em grandes centros de 
investigação universitários, bem como em 
escolas e faculdades independentes de 
Optometria. O Conselho Mundial de Optometria 
encoraja e ajuda no desenvolvimento da 
formação Optométrica e facilita as revisões dos 
prestadores de educação por agências externas. 
 

Para enfrentar desafios presentes e futuros, é 

necessária uma mudança de paradigma na forma 

como a Optometria aborda a prestação de 

serviços de cuidados visuais. O Conselho 

Mundial de Optometria acredita que o 

Optometrista deve possuir as capacidades e as 

competências para realizar avaliações visuais, 

prescrever compensações óticas, diagnosticar e 

tratar condições visuais comuns e referenciar as 

condições visuais mais graves. O Conselho 

Mundial de Optometria acredita que os 

Optometristas devem ser integrados nos 

Cuidados de Saúde da Visão e mais vastamente 

em equipas de cuidados de saúde.

  



 

2 Introdução 

A nossa visão é a de um mundo onde a 

Optometria efetua cuidados de saúde oculares e 

visuais de elevada qualidade e acessíveis para 

todas as pessoas.  

Para alcançar esta visão, a nossa missão passa 

por facilitar o desenvolvimento da Optometria a 

nível global e apoiar os Optometristas na 

promoção dos cuidados de saúde ocular e 

visuais como Direitos Humanos através do apoio 

jurídico, educação, políticas de desenvolvimento 

e ajuda humanitária. 

O nosso objetivo é a melhoria e 

a conservação da visão do ser 

humano a nível mundial através 

de: 

• Aperfeiçoamento e desenvolvimento 

dos Cuidados Primários da Saúde 

Ocular e da Visão por Optometristas. 

• Promoção de padrões elevados de 

educação e prática clínica por 

Optometristas inclusive na promoção de 

coordenação internacional entre 

Optometristas. 

• Promoção de apoio e ajuda a 

programas direcionados à prestação de 

Cuidados de Saúde Ocular e Visual em 

sociedades necessitadas. 

• Promoção do avanço da Ciência 

Optométrica. 

O Plano de Ação Global para a Prevenção da 

Cegueira Evitável e Deficiência Visual 2014-2019 

da Organização Mundial de Saúde - Rumo à 

Saúde Visual Universal - define a saúde visual 

como "garantir que todas as pessoas tenham 

acesso a cuidados de saúde de necessidade, 

preventivos, curativos e de reabilitação, de 

qualidade suficiente para ser eficaz, garantindo 

também que as pessoas  

 

não sofram dificuldades financeiras ao pagar 

pelos serviços." Tal significa que todas as 

pessoas devem ter acesso aos melhores 

cuidados de saúde visual sem risco de 

empobrecimento1. O Plano de Ação Global 

também reconhece o importante papel da 

Optometria na consecução do seu objetivo de 

redução de 25% da cegueira evitável e 

deficiência visual até 2019. 

O Conselho Mundial de Optometria produziu este 

documento com o objetivo de fornecer aos 

profissionais de saúde, às agências 

governamentais e ao público em geral uma visão 

universal das atividades práticas do Optometrista 

e como estas se relacionam com as 

necessidades globais da população.  

O Conselho Mundial de Optometria (WCO) 

representa a Optometria internacionalmente e 

pelas suas seis regiões: África, Ásia 

 

 

 

 

 

1 http://www.iapb.org/advocacy/who-action-plan/UEH and http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/ 
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Pacífico, Mediterrâneo Oriental, 

Europa, América Latina e América 

do Norte. Organizações 

profissionais nacionais, estatais, provinciais e 

locais também existem e promovem os cuidados 

de saúde ocular e visual. Através de alianças 

estratégicas com outros profissionais de saúde, 

organizações profissionais e não-

governamentais, a Optometria pode maximizar o 

seu papel na resposta às necessidades não 

atendidas nos cuidados de saúde ocular e visual 

mundiais. 

Este documento descreve os desafios de saúde 

pública globais nos cuidados visuais e o papel da 

Optometria como profissão dos cuidados 

primários, os seus requisitos e padrões 

educacionais bem como o enquadramento 

legislativo e regulatório. 

A Optometria é uma profissão de saúde 

autónoma, habilitada e regulada 

(licenciado/registado) e os Optometristas são 

especialistas dos cuidados primários de saúde 

visual que fornecem cuidados extensivos em 

visão e sistema visual, que incluem refração e 

prescrição, deteção/diagnóstico e 

acompanhamento/tratamento de doenças 

oculares e a reabilitação/tratamento de 

condições do sistema visual. 2 

A profissão de Optometria evoluiu desde o final 

do século 19 como a principal profissão dos 

cuidados de saúde visual respondendo à 

necessidade universal de cuidados visuais de 

qualidade, acessíveis e rentáveis. 

Os Optometristas estão amplamente distribuídos 

em comunidades a nível mundial; providenciam 

valor económico aos serviços que oferecem; 

detetam condições que colocam em risco a visão 

e a vida tais como glaucoma, diabetes e 

hipertensão constituindo uma poupança 

económica para o sistema de saúde; asseguram 

e providenciam a entrada no sistema de saúde 

para muitos pacientes que em caso contrário não 

procurariam cuidados; preparam as crianças 

para a competitividade do mercado assegurando 

sua saúde visual e a sua preparação para o 

processo de aprendizagem e 

empreendedorismo; maximizam a produtividade 

laboral e beneficiam a estabilidade económica; 

por fim, promovem a qualidade de vida e a 

independência individual e reduzem os custos 

dos cuidados de institucionalização e suporte. 

Mais de 200 mil Optometristas e as suas 

Associações Profissionais em todo o mundo 

dedicam-se a preservar a saúde visual e 

melhorar o desempenho da visão, tal como a 

essência desta missão. Não obstante as 

variações no âmbito dos serviços Optométricos, 

que são definidos legalmente por entidades 

governamentais, a profissão de Optometrista 

compartilha um conceito que unifica e harmoniza 

o seu propósito em todo o mundo. 

A profissão de Optometrista está, portanto, 

perfeitamente colocada para fornecer a Cuidados 

de Saúde Visual Universais como definido no 

Plano de Ação Global. A Optometria é parte 

integrante da equipa de cuidados de saúde visual 

e fundamental para a abordagem bem-sucedida 

de sistemas para prestação de serviços de 

cuidados de saúde visual. 

“A nossa visão é a de um mundo 

onde a Optometria efetua 

cuidados de saúde oculares e 

visuais de elevada qualidade e 

acessíveis para todas as 

pessoas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 www.worldoptometry.org/en/about-wco/who-is-an-optometrist/index.cfm 

  



 

3 As Mudanças Necessárias e as 

Exigências de Eficientes Cuidados Visuais 
e a sua Integração nos Quadros dos 
Sistemas Públicos de Saúde 

 

Saúde – O Contexto Externo 

Atualmente, a saúde tornou-se um fator prioritário 

na garantia de desenvolvimento sustentável 

dado o seu impacto significativo no crescimento 

económico e na amplitude do desenvolvimento 

humano. Três ds oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) - United 

Nations’ Millennium Development Goals (MDGs) 

- estão diretamente relacionados com a saúde3. 

Da mesma forma, um dos objetivos e meta 

relacionada constante nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável pós-2015 refere-

se diretamente à saúde e à incapacidade. 

A esperança média de vida tem sido um indicador 

para influenciar as tendências em saúde. A 

mortalidade infantil foi reduzida 

consideravelmente nos últimos 50 anos, 

enquanto os números da esperança média de 

vida aumentaram. De acordo com dados 

recentes da Help Age International, por volta de 

2030 existirão mais pessoas com idade superior 

aos 60 anos do que com idades inferiores aos 10 

anos. Existem já mais adultos com idades 

superiores aos 60 anos do que crianças com 

idades inferiores a 5 anos4. Este facto deve-se a 

melhorias resultantes dos avanços médicos, 

inovações contínuas e desenvolvimentos 

tecnológicos. 

Ao longo do século passado, houve uma 

mudança com os encargos de doença, tanto em 

países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, desde as doenças infeciosas 

do século XIX e início do século XX até às 

doenças crónicas no século XX e atuais. O 

progresso efetuado foi enorme de modo a formar 

vínculos mais estreitos entre saúde e outros 

setores relacionados, particularmente através de 

planos de saúde e de desenvolvimento 

intersectoriais nacionais e internacionais e 

através do uso crescente de ferramentas de 

planeamento, tais como os procedimentos de 

avaliação de impacto em saúde, monitoramento 

integrado e melhoria da informação dos sistemas 

de saúde. 

 

O Atual Contexto em Saúde Visual 

Em 2010, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estimou que 285 milhões de pessoas 

sofrem de perda de visão moderada a severa (AV 

<6/18 a ≥3 / 60) sendo que 39 milhões são 

consideradas invisuais (AV <3/60)5. Destas, 123 

milhões (43%) possuem erros refrativos em visão 

de longe não compensados. Adicionalmente, 

existem 517 milhões de pessoas com 

deficiências na visão próxima devido à falta de 

compensação da presbiopia6. 

A nível global, as principais causas de cegueira 

são catarata, degeneração macular, glaucoma, 

opacidade corneana e erro refrativo não 

compensado, enquanto as principais causas de 

deficiência visual são os erros refrativos não 

compensados e catarata (Figura 1)7. Estas duas 

condições por si só representam 76% das causas 

globais de deficiência visual. Ambas as 

condições podem ser facilmente resolvidas e a 

baixo custo sendo, por isso, evitáveis. 

 

3http://www.un.org/millenniumgoals/ 
 
4http://www.helpage.org/global-agewatch/data/global-agewatch-data/?keywords=life+expectancy&gclid=CK6Wm9SSzr4CFSGWtAodbS 
wAsg 
 
5Naidoo KS, Gichuhi S, Basáñez M-G, Flaxman SR, Jonas JB, Keeffe J, Leasher JL, Pesudovs K, Price H, Smith JL, Turner HC, White 
RA, Wong TY, Resnikoff S, Taylor HR, Bourne RRA on behalf of the Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. 
Prevalence and causes of vision loss in sub-Saharan Africa: 1990–2010. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 
doi:10.1136/bjophthalmol-2013-304081.  
 
6Holden B, Fricke T, Ho S, Wong R, Schlenther G, Cronje S, et al. Global vision impairment due to uncorrected presbyopia. Arch 
Ophthalmol. 2008;126(12):1731-9. Brien Holden Vision Institute. Myopia Control. [cited 2013]; Available from: 
http://brienholdenvision.org/research/biological-sciences/projects/myopia-control.html.  
 
7Bourne, R.A., Stevens, G.A., White, R.A., Smith, J.L., Flaxman, S.R., Price, H., Jost, J.B., Keefe, J. et al. Causes of vision loss worldwide, 
1990-2010: a systematic analysis. Lancet Global Health. 2013 1(6): e339 - e349 
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Causas Globais de Deficiência Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Causas Globais de Deficiência Visual 

 

 

 

 

 

Opacidade Corneal 1% 

Retinopatia Diabética 1% 

Cegueira na Infância 1% 

Degeneração Macular Relacionada com a Idade 1% 

Tracoma 1% 

Glaucoma 1% 
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3 As Mudanças Necessárias e as 

Exigências de Eficientes Cuidados Visuais 
e a sua Integração nos Quadros dos 
Sistemas Públicos de Saúde (continuação) 
 

A prevalência de erros de refrativos, como a 

miopia, está a aumentar exponencialmente, em 

particular na região da Ásia-Pacífico. Por 

exemplo, na China, cerca de 50% da população 

é míope o que se traduz num número superior a 

600 milhões de pessoas8. 

O encargo financeiro sobre a economia devido 

aos erros refrativos não compensados, em visão 

de longe e perto, é de pelo menos US$ 227,36 

bilhões9. Ainda assim, o alívio e a eliminação da 

deficiência visual ou da cegueira é uma das mais 

viáveis de todas as intervenções de saúde com 

custo estimado de correção em visão de longe 

entre US $20 bilhões e US $28 bilhões10. A OMS 

lançou recentemente dados dos Encargos 

Globais com a Doença, reconhecendo pela 

primeira vez a deficiência visual devido a erros 

refrativos não compensados como uma causa de 

incapacidade. Pesquisas mostraram que a 

deficiência visual contribui para 2,7% do número 

global de anos de vida vividos com deficiência. 

Estes factos indicam a necessidade de uma 

resposta de saúde visual significativa. Apesar 

dos atuais esforços na prevenção, o problema da 

cegueira evitável continua a aumentar. Enquanto 

a prevalência, de acordo com estimativas 

recentes, parece ter diminuído de 1,9% em 1990 

para 1,3% em 2010 no caso da cegueira e 5,3% 

em 1990 para 4,0% em 2010 no caso da 

deficiência visual moderada a severa: o número 

absoluto de pessoas com cegueira e deficiência 

visual aumentou.12 

 

Fracos Cuidados de Saúde Visual e 

Pobreza 

Alguns dos fatores mais significativos que 

contribuem para a pobreza são as deficiências 

visuais e a cegueira. Da mesma forma, a fraca 

saúde visual pode levar a, ou aprofundar, a 

pobreza. Estima-se que 80% dos casos de 

deficiência visual sejam evitáveis ou tratáveis, e 

90% das pessoas com deficiência visual residem 

em países com baixos ou médios rendimentos.  

Indivíduos de baixa e extremamente baixa classe 

socioeconómica enfrentam um risco acrescido de 

se cegueira. Fracos cuidados de saúde visual 

que causem incapacidade visual afetam os 

rendimentos e os meios de subsistência, o 

acesso a serviços básicos, a nutrição e gera 

exclusão social13. As estimativas sugerem que 

quase 3,1 bilhões de pessoas (55% da população 

mundial total) se encontram em áreas rurais14 e 

pelo menos 70% das populações mais pobres do 

mundo são rurais. Adicionalmente, estima-se que 

quase dois terços das pessoas cegas sejam 

mulheres15. Considerando as existentes 

barreiras de género que impedem às mulheres o 

acesso a serviços de saúde, é possível inferir que 

se a deficiência visual e a cegueira não são 

abordadas, então a pobreza e a desigualdade 

serão perpetuados.  

Esta situação afeta mais umas regiões do que 

outras.  

8 Brien Holden Vision Institute. Myopia Control. [cited 2013]; Available from: http://brienholdenvision.org/research/biological-
sciences/projects/myopia-control.html. 

9 Fricke T, Holden BA, Wilson DA, Schlenther G, Naidoo KS, Resnikoff S, et al. Estimated Global Cost of Correcting Uncorrected 
Refractive Error. WHO Bulletin. 2012(Online First). Frick K, Joy S, Naidoo K, Wilson D, Holden B. The global burden of potential 
productivity loss from presbyopia. Submitted. 2013.  

10 Smith T, Frick K, Holden B, Fricke T, Naidoo K. Potential lost productivity resulting from the global burden of uncorrected refractive 
error. Bulletin of the World Health Organization [Internet]. 2009 9 April 2009; 87. Available from: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/08-055673.pdf.  

11Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, et al.  Years lived with disability (YLDs) for 
1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010.  The 
Lancet.  2012 380:2163-2196.  

12 Naidoo, K.S. Gichuhi, S. Basáñez, M.G., Flaxman, S.R., Jonas, J.B., Keeffe, J., Leasher, J.L., Pesudovs, K. et al.  Prevalence and 
causes of vision loss in Sub-Saharan Africa: 1990-2010.  British Journal of Ophthalmology.  2013:  

13 Jaggernath,,J., Øverland, L., Ramson, P., Kovai, V., Fai Chan,V., Naidoo, K. Poverty and Eye Health, SciRes, 2014 

14 http://ifad.org/rpr2011/report/e/rpr2011.pdf  

15 http://www.iapb.org/sites/iapb.org/files/SEVA004-Gender-Blindness-Report-5%205x8%205.pdf 
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O continente Africano, por exemplo, tem 

aproximadamente 10 por cento da população 

mundial, 19 por cento da cegueira mundial e 51 

por cento dos pobres do mundo. O estado dos 

cuidados visuais em África contrasta de forma 

alarmante com o resto do mundo. Baixos rácios 

profissionais-pacientes, ausência de recursos 

humanos dos cuidados visuais, instalações 

inadequadas, financiamento insuficiente do 

estado e programas educacionais muito limitados 

são as características específicas dos cuidados 

visuais em África, sendo as condições evitáveis 

e tratáveis a principal causa de cegueira16. 

Os desafios do mundo em desenvolvimento 

podem ser relacionados com problemas de 

disponibilidade de recursos humanos formados, 

equipamentos, consumíveis, acesso aos 

cuidados e possibilidade de suportar 

financeiramente esses serviços que afetam o seu 

abastecimento. Além disso, há uma falta de 

consciência e/ou uma atitude negativa em 

relação à avaliação e aos tratamentos, o que 

afeta sua procura. 

Estes fatores explicam o porquê dos erros 

refrativos não compensados e a catarata 

continuarem a ser as principais causas de 

deficiência visual e cegueira nesses países. 

Estas condições podem ser tratadas com recurso 

a tratamentos comprovadamente viáveis 

economicamente: a cirurgia para catarata e 

óculos para erros refrativos. 

O Contexto do Mundo Desenvolvido 

No mundo desenvolvido, a catarata e os erros 

refrativos não compensados foram amplamente 

abordados pela presença de adequadas 

infraestruturas de saúde e consciência pública 

dessas condições e seu tratamento. Negligencia-

se as doenças tropicais praticamente 

inexistentes, com poucas exceções. 

No entanto, a degeneração macular relacionada 

com a idade (DMRI) é uma causa significativa de 

cegueira em países desenvolvidos. É a terceira 

principal causa de cegueira, representando 

globalmente 8,7% dos casos, e é a principal 

causa em países desenvolvidos onde representa 

mais de 50% dos casos de cegueira. Apesar da 

eficácia dos novos tratamentos para DMRI, 

incluindo as terapias anti-VEGF para a forma 

húmida (neovascular) da doença, a forma seca 

(atrófica) continua a afetar milhões de pessoas. 

Prevê-se que até 2020, 196 milhões de pessoas 

terão degeneração macular, aumentando para 

288 milhões em 2040. O glaucoma é a segunda 

causa mais comum de cegueira, responsável por 

10 a 15% da cegueira global (6-7 milhões de 

pessoas)3. As doenças não transmissíveis, como 

a diabetes, constituem um encargo significativo 

de deficiência visual, com 40% dos pacientes 

com diabetes afetados pela retinopatia diabética 

(RD), e destes 8,2% com uma forma grave de 

ameaça à visão17. 

Assim como nos países em desenvolvimento, os 

grupos vulneráveis e de baixos rendimentos são 

mais propensos à afeção por estas condições e 

a enfrentar dificuldades no acesso a serviços de 

cuidados visuais. Os Optometristas são 

formados e posicionados idealmente para detetar 

estas e outras condições relacionadas com a 

visão e a saúde em estádios iniciais do seu 

desenvolvimento. 

16Naidoo K. Poverty and blindness in Africa. International Centre for Eye Care Education (ICEE), African Vision Research Institute, 

University of KwaZulu-Natal, South Africa. 2007  

17USA NIoH. National Eye Institute - Facts about Diabetic retinopathy. [Online].; 2012.18 http://wco.pellesweb.no 
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3 As Mudanças Necessárias e as 

Exigências de Eficientes Cuidados Visuais 
e a sua Integração nos Quadros dos 
Sistemas Públicos de Saúde (continuação) 
 

Os Desafios Enfrentados pela Saúde 

Visual 

A situação alarmante do aumento do número de 

casos de cegueira evitável é causada por 

múltiplos fatores. Em muitos casos, o número de 

profissionais de saúde competentes é 

insuficiente, a produtividade é baixa, existe uma 

distribuição desigual de recursos ou, em alguns 

casos, falta de seguro de saúde ou capacidade 

para suportar financeiramente o tratamento. De 

modo geral, as áreas mais pobres e remotas têm 

menor acesso aos cuidados visuais. Condições 

como catarata, erros refrativos, retinopatia 

diabética e glaucoma têm um início gradual. 

Devido à falta de acesso aos cuidados primários 

de saúde visual, as pessoas tentam a 

automedicação ou outras estratégias para lidar 

com a situação. Este fato leva a complicações ou 

mesmo à perda total da visão. As questões-

chave para abordar esta situação incluem o 

desenvolvimento e a distribuição de recursos 

humanos. 

O objetivo do Plano de Ação Global da OMS de 

reduzir a cegueira evitável e a deficiência visual 

em 25% até 2019 não pode ser alcançado sem 

garantir que as milhões de pessoas 

desnecessariamente cegas devido a erros 

refrativos não compensados e aqueles com 

deficiência visual possam ter acesso a 

profissionais de cuidados de saúde visual 

qualificados. Esta é a razão pelo que é 

importante a concentração no desenvolvimento 

de recursos humanos, incluindo Optometristas e 

modelos de prestação de serviços que tenham 

capacidade para lidar com o encargo 

desnecessário da deficiência visual e da 

cegueira. 

A deteção e tratamento precoces de causas 

comuns de cegueira através de iniciativas de 

cuidados de saúde primários dentro do sistema 

de saúde podem ter um tremendo impacto nos 

cuidados de saúde visual e na prevenção da 

cegueira. Embora a saúde visual deva ser parte 

integrante do sistema de saúde, nem sempre foi 

suficientemente integrada em todos os níveis de 

prestação de cuidados de saúde, especialmente 

no financiamento dos cuidados de saúde primária 

e da saúde geral. 

As atuais tendências populacionais, com o 

aumento do envelhecimento da população e das 

doenças não-transmissíveis, como a diabetes, 

tanto nos países desenvolvidos como nos países 

em desenvolvimento exigirão respostas 

diferentes da comunidade da saúde ocular. Nos 

países desenvolvidos, os idosos (com mais de 65 

anos) já são o segmento de maior crescimento 

da população e continuarão a crescer. Fato que 

levou a um aumento da prevalência de cegueira 

e deficiência visual devido a catarata, 

degeneração macular, glaucoma e retinopatia 

diabética. Pessoas com mais de 50 anos 

representam dois terços da população com 

deficiência visual e 85% da população cega. Com 

o aumento da prevalência destas condições, a 

procura dos cuidados de saúde visual 

aumentará, criando um encargo adicional sobre 

os serviços existentes. O efeito nos países em 

desenvolvimento será ainda significativo, mas 

em menor grau dada a baixa idade média das 

populações. 

Adicionalmente, há um aumento da obesidade e 

da diabetes devido a mudanças no estilo de vida. 

A retinopatia diabética é uma das principais 

causas de deficiência visual. Esta tendência é 

significativa nos países desenvolvidos, como 

demonstram as mudanças na prevalência da 

obesidade e da diabetes nos EUA (figura 2), mas 

também emergentes em países em 

desenvolvimento com o aumento da prevalência 

da diabetes e complicações relacionadas devido 

a mudanças na dieta. Devido à falta de 

infraestruturas de serviços de saúde e 

consciencialização da comunidade em torno da 

prevenção, deteção e tratamento da diabetes 

bem como das complicações relacionadas, a 

doença terá um impacto mais debilitante em 

indivíduos e comunidades nessas configurações 

de pobres recursos. 
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Prevalência ajustada à idade da obesidade e da diabetes diagnosticada 

entre adultos dos EUA 

 

Figura 2: Aumento da prevalência de obesidade e diabetes de 1994 a 2013; Fonte: www.cdc.gov/diabetes/statistics 
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3 As Mudanças Necessárias e as 

Exigências de Eficientes Cuidados Visuais 
e a sua Integração nos Quadros dos 
Sistemas Públicos de Saúde (continuação) 
 

Os países desenvolvidos enfrentam desafios com aumentos drásticos nos custos dos 

cuidados de saúde (figura 3) e tempos de espera da especialidade de Oftalmologia 

(figura 4) 

 

Figura 3: Aumento da despesa de saúde per capita nos países desenvolvidos; Fonte: dados da saúde da OCDE 2013. 

 

Média dos tempos de espera para cirurgia eletiva, por especialidade cirúrgica, 2011-12 

 

Figura 4: Média dos tempos de espera para cirurgia eletiva, por especialidade cirúrgica, 2011-12, Australian 

Government Institute of Health and Welfare; source: http://www.aihw.gov.au 
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Cuidados de Saúde Visual Dentro da 

Cobertura e Acesso Universal de Saúde 

Houve uma mudança significativa no fornecimento de 

cuidados de saúde visual no século 21. Os cuidados de 

saúde visual são tradicionalmente posicionados dentro 

do setor privado, com a venda de óculos e lentes de 

contato como principal motivo para consultar um 

Optometrista. Contudo, as limitações e barreiras para 

chegar aos mais pobres dos pobres em todo o mundo 

mudaram esta prestação de cuidados de saúde visual 

para uma posição de saúde pública. Os fundamentos de 

saúde pública (epidemiologia, bioestatística, recursos 

humanos, questões legislativas, etc.) evidenciaram as 

disparidades que existem nos cuidados de saúde visual 

entre o mundo desenvolvido e o mundo em 

desenvolvimento. 

Os cuidados de saúde visual são agora formados contra 

um pano de fundo de cobertura de saúde e acesso 

universal e o papel dos profissionais de saúde não 

médicos, como os Optometristas, está em rápido 

crescimento e mudança. Ao aplicar os fundamentos de 

saúde pública, os programas de saúde visual podem ser 

igualitários, eficientes e eficazes. A pesquisa 

epidemiológica permite que a implementação de 

programas de saúde visual seja mais focada, uma vez 

que se baseia na evidência. Esta evidência serviu 

também de modelo sobre o qual derivaram os recursos 

humanos da saúde visual. O desenvolvimento de 

recursos humanos adequados para a saúde visual tem 

sido um desafio em muitos contextos, no entanto, uma 

abordagem de sistemas permitiu o desenvolvimento de 

vários quadros de profissionais de saúde visual, cada um 

auxiliando em discretos, no entanto integrados, serviços. 

Ao fornecer serviços aos mais pobres dos pobres, é 

evidente que soluções inovadoras também precisam ser 

desenvolvidas para garantir uma prestação de serviços 

sustentável, juntamente com o papel que a Optometria 

atualmente desempenha e futuros desafios. 
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4 O Âmbito da Prática Optométrica 

 
A Optometria, como definida pelo Conselho 

Mundial de Optometria, é uma profissão de 

saúde autónoma, habilitada e regulada 

(licenciada/registada). Os Optometristas são 

especialistas dos cuidados primários de saúde do 

sistema visual e ocular, fornecendo cuidados 

extensivos em visão e sistema visual, que 

incluem refração e prescrição, 

deteção/diagnóstico e 

acompanhamento/tratamento de doenças 

oculares e a reabilitação/tratamento de 

condições do sistema visual. No entanto, 

reconhece-se que a Optometria funciona tanto de 

forma independente como em colaboração com 

equipas mais ampla de cuidados de saúde visual. 

A Optometria responde a estes desafios 

fornecendo uma gama de cuidados diretos de 

diagnóstico, técnicos e serviços de apoio exigido 

pelos pacientes e por outros profissionais de 

saúde. A Optometria concentrou-se de modo 

crescente na cobertura de saúde universal; 

fornecendo serviços de saúde disponíveis, 

igualitários e acessíveis para todos, passando de 

uma predominante orientação no setor privado 

para o setor público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O âmbito da prática Optométrica 

inclui: 

• Refração. 

• Prescrição: 

o Óculos e lentes de contato 

são dispositivos médicos. 

• Deteção/diagnóstico e 

acompanhamento/tratamento de 

problemas visuais: 

o Avaliação do olho e do 

sistema visual. 

o Avaliação da visão 

binocular. 

o Patologias oculares e 

sistémicas com 

manifestações oculares, 

tais como: 

▪ Glaucoma. 

▪ Retinopatia 

Diabética. 

▪ Hipertensão. 

▪ Catarata. 

• Uso de medicação de diagnóstico e 

terapêutica. 

• Adaptação de lentes de contato. 

• Reabilitação de baixa visão. 

• Referenciação para a especialidade 

de Oftalmologia e outras. 

Responsabilidades dos cuidados 

primários Optométricos  

Os Optometristas possuem 

responsabilidades nas seguintes áreas dos 

cuidados primários de saúde pública: 

• Prevenção 

• Educação para a saúde. 

• Promoção da saúde. 

• Manutenção da saúde. 

• Diagnóstico 

• Tratamento e reabilitação 

•  Aconselhamento 

•  Consulta 
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O inquérito do Conselho Mundial de 

Optometria18 acerca do âmbito da prática mostra 

claramente as variações regionais no âmbito da 

prática Optométrica que, em muitos países, 

restringe a forma como a Optometria pode 

responder aos desafios da perda de visão. A 

Optometria funciona como uma capacidade 

primária de cuidados de saúde visual em muitos 

países desenvolvidos e num nível secundário, 

apoiando enfermeiros de cuidados primários de 

saúde visual e também co-acompanhamento 

doenças com Oftalmologistas, em muitos países 

em desenvolvimento.  

Como parte integrante das equipas de cuidados 

de saúde, os Optometristas têm uma ampla 

gama de responsabilidades, incluindo garantir a 

prestação de serviços de saúde visual de alta 

qualidade e acessíveis. Aqueles que se 

encontram em meio académico têm a obrigação 

de orientar o seu ensino de forma a tornar os 

seus alunos mais conscientes dos desafios de 

saúde pública para a saúde visual. Os 

investigadores devem fornecer a evidência para 

que os Optometristas clínicos e outros 

profissionais de saúde bem como os legisladores 

possam garantir a prestação de serviços 

concentrada nas necessidades da população. A 

defesa da promoção da saúde, embora 

historicamente negligenciada, é de extrema 

importância e necessita ser amplamente 

divulgada. 

A planos para o combate da incapacidade 

ganharam muita força nos últimos anos. A 

deficiência visual é uma incapacidade que tem 

um impacto significativo no desenvolvimento 

educacional e económico de um indivíduo, 

limitando as oportunidades e com impacto 

significativo na qualidade de vida. No entanto, 

neste debate, a Optometria é notada pela sua 

ausência. Uma abordagem e colaboração 

multissetoriais dos cuidados visuais, da 

reabilitação e dos serviços sociais necessita ser 

desenvolvida. É de extrema importância 

encontrar um melhor equilíbrio entre os setores 

de organizações públicas, privadas e não-

governamentais (ONG) para que todos aqueles 

que necessitem sejam devidamente apoiados. 

Os Passos Iniciais 

A Optometria á uma profissão estabelecida em 

vários locais do mundo há mais de 100 

anos19/20. Como profissão, a Optometria 

cresceu a partir da educação em ótica técnica e 

refração tendo incluído a ótica visual, a anatomia 

e fisiologia ocular e o reconhecimento e 

tratamento de doenças e condições oculares 

anómalas. Como consequência desta evolução, 

a Optometria ganhou reconhecimento, tornando-

se regulamentada - não só pelas entidades 

governos, mas também por conselhos 

profissionais - e integrada em estruturas formais 

de saúde nos setores público e privado em 

muitas partes do mundo. 

Um evento chave no avanço do papel da 

Optometria em todo o mundo tem sido o 

reconhecimento do Conselho Mundial de 

Optometria pela Organização Mundial de Saúde 

e o desenvolvimento de relações de trabalho 

entre os dois órgãos. A Optometria foi também 

reconhecida como uma profissão independente 

dos cuidados de saúde visual pela ação conjunta 

da Organização Mundial de Saúde e da Agência 

Internacional para a Prevenção da Cegueira 

VISION 2020: Campanha do Direito à Visão. A 

identificação do erro de refração como uma das 

prioridades da campanha, juntamente com a 

catarata e outras patologias oculares, cimentou a 

contribuição da Optometria para este esforço. 

  

 

 

 

 

 

18http://wco.pellesweb.no  

19https://www.optical.org/en/news_publications/Publications/50th-anniversary-publication.cfm 

20 The development of optometry in the U.S. is outlined in a paper by Dr Shilpa Register in the Journal of Optometric Education   

http://journal.opted.org/articles/Volume_36_ Number_2_Article3.pdf 

  

http://journal.opted.org/articles/Volume_36_%20Number_2_Article3.pdf
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4 O Âmbito da Prática Optométrica 
(continuação) 
 

O estado atual da Optometria 

De acordo com cada sistema de saúde individual, 

específico de cada país, os Optometristas podem 

ser considerados prestadores de cuidados de 

saúde primários ou secundários. Este facto 

influencia os quadros dos profissionais de saúde 

e pessoal de saúde relacionado que compõe as 

equipas de cuidados de saúde visual. Nos 

profissionais dos cuidados de saúde visual estão 

incluídos os Médicos Oftalmologistas, 

Optometristas, Técnicos de Ortóptica, Técnicos 

de Ótica e Enfermeiros. O impacto da 

contribuição da Optometria varia de país para 

país devido ao reconhecimento limitado e à 

desigual distribuição dos Optometristas. 

As disparidades no âmbito da prática 

Optométrica em países desenvolvidos e países 

em desenvolvimento são enormes. Embora a 

refração e a prescrição de óculos sejam o serviço 

primário da Optometria, o seu âmbito de prática 

expandiu-se para o fornecimento de cuidados 

primários de saúde visual diretamente ou em 

parceria com Enfermeiros em grande parte do 

mundo em desenvolvimento. Sendo o primeiro 

ponto de contato para a população em muitos 

países, os Optometristas estão idealmente 

situados para fornecer avaliações visuais 

abrangentes, incluindo reconhecimento precoce, 

diagnóstico e, quando apropriado, tratamento de 

condições oculares. Estas situações foram 

reforçadas pela introdução de serviços 

diagnósticos e terapêuticos e pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias de 

diagnóstico. 

Adicionalmente, os avanços tecnológicos nos 

cuidados de saúde visual, em materiais e 

desenhos de lentes oftálmicas, proporcionaram 

aos Optometristas e Técnicos de Ótica a 

oportunidade de prover compensações de forma 

a atender as exigências de vida e trabalho do 

século XXI. Por outro lado, áreas de 

subespecialidade em Optometria tais como a 

pediátrica, lentes de contacto terapêuticas, baixa 

visão e visão binocular permitem que os 

Optometristas ofereçam serviços especializados 

a pessoas com necessidades específicas. 

 

Nos países em desenvolvimento, onde o acesso 

a serviços Optométricos básicos é limitado, os 

profissionais de Optometria geralmente ocupam 

um papel secundário. Os Enfermeiros 

Oftalmológicos, pessoal técnico e muitas vezes 

pessoal leigo treinado fornecem cuidados 

primários, encaminhando os pacientes para os 

Optometristas. Uma área de subespecialidade, 

como a baixa visão, deve ser bem estruturada e 

praticada dentro de uma equipa multidisciplinar 

de recursos humanos da saúde em países 

desenvolvidos. 
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No entanto, nos países em desenvolvimento, a 

falta de disponibilidade de dispositivos acessíveis 

de baixa visão e pessoal devidamente treinado 

tornam o serviço inacessível e inadequado para 

atender às necessidades da população. 

A Optometria, o seu futuro como 

profissão de saúde pública 

As mudanças substanciais que ocorreram na 

indústria da ótica proporcionaram à Optometria 

instrumentação avançada de rastreio e 

diagnóstico que facilita tanto a refração quanto o 

reconhecimento e diagnóstico de condições 

oculares. Tal permitiu à Optometria a realização 

da cogestão de doenças oculares ao lado de 

Oftalmologistas e outros médicos. Os avanços 

atuais e contínuos para simplificar o rastreio e o 

diagnóstico de pacientes com condições 

potencialmente causadoras de cegueira, como a 

retinopatia diabética, degeneração macular e 

glaucoma, têm a possibilidade de revolucionar o 

acesso e a deteção precoce destes problemas 

em ambiente de cuidados primários. 

Apesar das melhorias significativas na 

tecnologia, o acesso a essa tecnologia é 

desigual. A tecnologia disponível nos países 

desenvolvidos é muitas vezes inadquirível para 

as classes mais pobres nos países em 

desenvolvimento, destacando assim a 

necessidade da indústria ótica para projetar 

instrumentação acessível de modo a atender as 

necessidades dos mais pobres. 

Atualmente, o equipamento clínico de 

diagnóstico e rastreio, especialmente para 

identificação de doenças oculares, é inacessível 

para o setor público ou para as comunidades 

rurais, particularmente nos países em 

desenvolvimento. O desenvolvimento de 

aplicações móveis pode revolucionar o rastreio 

da patologia ocular, especialmente em 

populações sem acesso aos serviços. 

Criticamente, a escassez de entidades 

formadoras em Optometria no mundo em 

desenvolvimento necessita também ser 

abordada. A menos que isso seja feito, o objetivo 

de eliminar a deficiência visual e a cegueira por 

causas evitáveis, como os erros refrativos não 

compensados, permanecerá uma ilusão. 

A comunidade académica Optométrica deve ser 

convocada para promover a profissão através da 

investigação e do desenvolvimento. Atualmente, 

e com grande parte do mundo em busca de 

cuidados de saúde no setor público, é 

extremamente importante que protocolos clínicos 

e de rastreio, devidamente verificados, sejam 

implementados de modo a garantir a abrangência 

e a qualidade dos serviços prestados. Estes só 

podem ser identificados através de ensaios 

clínicos rigorosos. A investigação no 

desenvolvimento de tecnologia para fornecer 

instrumentos de rastreio económicos ou 

acessíveis é fundamental para a prestação de 

cuidados de saúde visual eficazes e 

abrangentes. Num mundo onde os custos com a 

sociedade são intensamente escrutinados, é 

necessário manter o foco na geração de 

evidência de qual o impacto económico da 

deficiência visual e da cegueira. 

É essencial que a prestação de cuidados de 

saúde visual seja baseada em trabalho de equipa 

e cooperação interdisciplinar de modo a otimizar 

a contribuição de cada membro da equipa e 

alcançar um maior número pessoas com 

necessidades. Isto significa ter uma visão 

proporcionada das habilidades exigidas nos 

níveis primário, secundário e terciário da 

prestação de cuidados de saúde visual. 
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5 Padrões das Competências 

Optométricas 
 
Em 2011, o Conselho Mundial de Optometria 

adotou as amplas competências de 

administração, refração, prescrição e deteção de 

doenças/condições anómalas como requisito 

mínimo necessário para que um indivíduo seja 

intitulado de Optometrista. 
 

As competências certas para prestar 

melhores serviços 

Competência é a capacidade de realizar as 

atividades de uma determinada profissão dentro 

dos parâmetros esperados pelas entidades 

empregadoras. Competências são as 

habilidades, atitudes e conhecimentos 

necessários para poder prestar determinado 

serviço. 

Kiely, no seu artigo de 2008 sobre os Padrões de 

Competência Australianos para Optometria’21, 

define os padrões de competência como: 

"Listando a habilidade, o conhecimento e os 

atributos que um indivíduo necessita para poder 

realizar as atividades associadas a um 

determinado negócio ou profissão a um padrão 

associado ao local de trabalho. O termo 

'atributos' é usado para indicar as qualidades 

pessoais que sustentam o desempenho e, 

portanto, a competência. Os atributos incluem 

capacidades, aptidões, habilidades e 

peculiaridades. Inevitavelmente, até certo ponto, 

estas listas são abertas uma vez que a 

identificação e descrição dos atributos humanos 

não é uma ciência exata. 

Um profissional "competente" tem a capacidade 

de realizar uma extensa variedade de funções e 

atividades profissionais no padrão de prática 

exigido. O termo "competência" é um termo 

genérico usado para descrever a capacidade 

profissional geral e relaciona (ou integra) três 

ideias-chave: a "capacidade", o "desempenho" e 

os padrões de desempenho do profissional. 

Estas três noções estão representadas de forma 

central em padrões de competência profissional, 

onde o termo "padrões" é um nome conveniente 

para a estrutura geral que, em conjunto, inclui 

uma descrição detalhada da prática profissional”. 

O Modelo Global de Padrões da Prática 

Optométrica Baseado nas 

Competências do Conselho Mundial de 

Optometria 

De modo a apoiar o desenvolvimento da 

educação Optométrica, o Conselho Mundial de 

Optometria desenvolveu um Modelo Global de 

Padrões da Prática Optométrica Baseado nas 

Competências que oferece uma progressão 

vertical de carreira para indivíduos que procurem 

expandir os seus padrões de responsabilidade 

clínica. 

O Modelo Global de Padrões da Prática 

Optométrica Baseado nas Competências do 

Conselho Mundial de Optometria22, publicado 

pela primeira vez em 2005 e revisto em 2015, 

reconhece o desenvolvimento histórico da 

Optometria e as diferenças culturais e legislativas 

no âmbito da prática Optométrica em todo o 

mundo. Além disso, reflete o compromisso dos 

Optometristas em conseguir resultados 

apropriados nos cuidados do paciente, que visem 

manter e melhorar a qualidade de vida dos seus 

pacientes. 

O modelo foi construído em grande parte com 

base no modelo e declarações de competência 

desenvolvido pela Associação Australiana de 

Optometria (AAO). Estas declarações de 

competência têm a força adicional de terem sido 

desenvolvidas com o apoio e reconhecimento do 

Governo Australiano. A estrutura categórica do 

modelo é paralela à estrutura desenvolvida para 

o Diploma Europeu em Optometria pelo 

Conselho Europeu de Optometria e Ótica 

(ECOO) em meados da década de 1990

. 

 

 

21Clinical and Experimental OptometryVolume 92, Issue 4, pages 362–386, July 2009  

22The Global Model can be found at: 

http://www.worldoptometry.org/filemanager/root/site_assets/governance_documents/global_competencies_model.pdf 

  



 

19 

 

 

 

 

 

 

Permitirá também aos órgãos reguladores garantir a 

competência dos profissionais como parte da sua 

responsabilidade de proteção pública diante da 

migração futura de Optometristas por fronteiras 

jurídicas. Servirá ainda de estímulo para a criação de 

uma maior uniformidade na prática Optométrica em 

todo o mundo, sendo aplicando a currículos 

académicos e a definições estatutárias do âmbito de 

prática. 

Em 2011, a Direção do Conselho Mundial de Optometria 

adotou as amplas competências de administração, 

refração, prescrição e deteção de doenças/condições 

anómalas como requisito mínimo necessário para que 

um indivíduo seja intitulado de Optometrista. Tratou-se 

de um complemento, não entrando em conflito com o 

conceito de Optometria que permanece inalterado e em 

muitos países ainda é uma aspiração. O modelo de 

competências reestruturado irá refletir essa decisão e 

identificar claramente as categorias necessárias para 

um Optometrista. 

 

 

 
 

 

 

 

“O Conselho Mundial de 

Optometria acredita que o 

Optometrista deve possuir as 

capacidades e as competências 

para realizar avaliações visuais, 

prescrever compensações óticas, 

diagnosticar e tratar condições 

visuais comuns e referenciar as 

condições visuais mais graves. O 

Conselho Mundial de Optometria 

acredita que os Optometristas 

devem ser integrados nos 

Cuidados de Saúde da Visão e 

mais vastamente em equipas de 

cuidados de saúde.” 
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6 Formação Optométrica 
 

 

 

No decorrer do século passado, a Optometria 

desenvolveu-se de uma profissão que prestava 

maioritariamente serviços de refração e 

prescrição de óculos para uma profissão de 

cuidados primários de saúde visual, efetuando o 

diagnóstico e o tratamento para as mais variadas 

condições visuais e de saúde geral relacionadas 

com a visão. A formação Optométrica progrediu 

de um ou dois anos de educação pós-secundária 

para um mínimo de quatro anos de educação 

universitária na maioria dos países. 

A formação Optométrica e a prática da 

Optometria tiveram diferentes formas de 

desenvolvimento e diferentes taxas de 

progressão em todo o mundo. A formação 

Optométrica é fornecida em grandes centros de 

investigação universitários, bem como em 

escolas e faculdades independentes de 

Optometria23. Os requisitos educacionais regem-

se pelas culturas nacionais e são, por exemplo, 

maiores nos EUA e no Canadá, do que noutros 

países que exijam um período de ensino não-

graduado de quatro anos, anterior à entrada no 

período de ensino superior em Optometria de 

mais quatro semelhante aos requisitos para 

educação Odontológica e Médica nos Estados 

Unidos17. Noutros locais do mundo, os 

estudantes acedem diretamente aos programas 

profissionais de Optometria com qualificações de 

nível superior obtidas no ensino secundário. 

Comparável geralmente ao que acontece com a 

educação Médica e Odontológica nesses países. 

A pluralidade de serviços prestados pelos 

Optometristas varia consideravelmente de país 

para país. Em países como os EUA, o Canadá, a 

Austrália ou o Reino Unido, os Optometristas não 

fornecem apenas soluções refrativas, de baixa 

visão, lentes de contato, visão binocular e 

serviços óticos, mas também diagnosticam e 

tratam muitas condições visuais, como 

conjuntivite, glaucoma, alergia ocular e olho seco 

entre outras doenças oculares. Monitorizam a 

retinopatia diabética, prestam cuidados pré e 

pós-operatórios e vulgarmente trabalham em 

hospitais, centros de referência oftalmológica e 

em clínicas oftalmológicas. 

Noutros países, devido a restrições legislativas, 

os Optometristas têm o seu âmbito da prática 

limitado, em alguns casos unicamente para 

serviços de refração. Nestes países, o aumento 

do âmbito de prática exigirá consequentemente a 

expansão da formação Optométrica prestada. 

Nos países onde se verifica a falta de 

profissionais, mais instituições de ensino superior 

Optométrico terão que ser estabelecidas de 

modo a formar um número suficiente de 

Optometristas.

 

 

23http://www.worldoptometry.org/en/schools-of-optometry/index.cfm 
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Independentemente da sua estrutura, os 

departamentos educacionais de Optometria 

partilham docentes com outros departamentos 

relacionados com a saúde, incluindo Medicina. 

Colaboram também em atividades de 

investigação e tradução, tais como o atendimento 

ao paciente e comunicação. Esta abordagem 

multidisciplinar garante tanto a competência dos 

optometristas como a confiança entre a 

Optometria e as profissões médicas e 

relacionadas. 

O Conselho Mundial de Optometria encoraja e 

ajuda no desenvolvimento da educação 

Optométrica e facilita as revisões dos 

prestadores de educação por agências externas. 

A tecnologia possui agora opções para fornecer 

formação contínua à distância para profissionais, 

especialmente em locais remotos ou em países 

com recursos limitados. O Conselho Mundial de 

Optometria encontra-se a explorar um esquema 

piloto on-line para fornecer este serviço a baixo 

ou nenhum custo para as associações 

Optométricas que pretendam atualizar as 

capacidades de seus membros. 

O Comité de Educação do Conselho Mundial de 

Saúde produziu um guia para ajudar as escolas, 

faculdades e universidades que pretendam 

iniciar ou atualizar um programa de Optometria 

funcionando como uma base no desenho dos 

seus currículos24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24www.worldoptometry.org/en/publications/curricular-support-

elements-for-an-optometryprogramme.cfm 
25http://www.aoa.org/optometrists/for-educators/accreditation-

council-on-optometriceducation 

7 Acreditação 
 

O nível de supervisão e avaliação das instituições 

de ensino Optométrico é variável em todo o 

mundo. Existem alguns organismos de 

acreditação em alguns países, como o Conselho 

de Acreditação da Educação Optométrica 

(ACOE) para os EUA e Canadá25, o Conselho de 

Optometria da Austrália e Nova Zelândia 

(OCANZ)26, o Conselho Geral de Óptica do Reino 

Unido (GOC)27 e o Conselho Europeu de 

Optometria e Óptica (ECOO)28. Estas 

organizações possuem procedimentos e 

processos muito similares para a avaliação de 

programas educacionais Optométricos. Noutros 

casos, as instituições individuais possuem 

procedimentos para revisão externa dos seus 

programas de forma a assegurar uma formação 

de qualidade. 

Assim como se verifica com qualquer profissão 

dos cuidados de saúde, a Optometria depende 

de um processo de acreditação de educação, 

auditoria e avaliação de competências para 

proporcionar tranquilidade ao público e 

profissões relacionadas. 

 

 

26http://www.ocanz.org/ 
27http://www.optical.org/ 
28http://www.ecoo.info/european-diploma/ 

  

O objetivo da acreditação em 

contexto internacional da 

Optometria são: 

• Auxiliar o desenvolvimento de 

novas escolas 

• Melhorar padrões em escolas 

estabelecidas 

• Apoiar o crescimento da 

profissão nas áreas em 

desenvolvimento 

• Avaliação comparativa de 

competências para auxiliar no 

movimento global de 

optometristas 
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8 Legislação e Regulamentação 

 
Regulamentação Profissional29 

 

Uma profissão é uma ocupação em que o 

indivíduo recorre a uma habilidade intelectual, 

com base num conjunto estabelecido de 

conhecimento e prática, de modo a fornecer um 

serviço especializado numa área definida, 

exercendo julgamento independente de acordo 

com um código de ética e no interesse da 

população. Algumas áreas de trabalho são 

reservadas por estatuto aos membros de uma 

profissão para proteção pública, com base no 

fato de que o órgão regulador da profissão 

assegurará que aqueles registados para a prática 

são devidamente qualificados e se comportarem 

de forma profissional. 

 

No Reino Unido, um órgão regulador pode ser 

estabelecido por decreto, por carta real ou 

incorporado como uma sociedade anónima por 

garantia. Nalguns países são estabelecidos por 

lei. Os órgãos reguladores são responsáveis 

perante o público que servem e devem ser 

independentes de todos os outros interesses. Os 

órgãos reguladores são obrigados a apoiar um 

mercado justo e competitivo em que o público 

possa fazer escolhas informadas entre os 

prestadores de serviços profissionais em cada 

área, bem como entre os qualificados e não 

qualificados. 

 

Princípios da Regulamentação 
 

O objetivo da regulamentação profissional é 

assegurar a qualidade dos serviços profissionais 

de interesse público. A regulamentação de uma 

profissão implica a definição de padrões de 

qualificação e prática profissional; a manutenção 

do registo dos indivíduos qualificadas e a 

atribuição de títulos; a determinação da conduta 

dos registados e a investigação de queixas e 

sanções disciplinares para casos de má-conduta 

profissional. Todos os procedimentos para a 

regulamentação devem ser abertos, 

transparentes e auditáveis. O envolvimento de 

leigos deve ser tido em conta. 

 

Os órgãos reguladores devem manter os padrões 

de formação, treino e prática necessários para o 

acesso à profissão sob revisão regular e 

relevante para as necessidades daqueles que 

necessitam destes serviços profissionais. A 

competência daqueles que procuram 

qualificações profissionais deve ser determinada 

por avaliação de seus pares. As áreas de 

trabalho envolvendo saúde, segurança e 

competência profissional devem ser sujeitas a 

avaliação periódica e recertificação ou 

revalidação. 

 

Os órgãos reguladores devem exigir que os 

registados assumam a responsabilidade pessoal 

pelo monitoramento do seu próprio desempenho, 

para realizar a formação e treino contínuos 

necessários para manter suas competências e 

para manter o seu compromisso com um alto 

padrão de conduta profissional. 

 

Os órgãos reguladores devem fornecer um 

procedimento de queixa claro e acessível que 

diferencie a investigação e o processo disciplinar. 

Os procedimentos disciplinares devem seguir os 

requisitos da justiça geral e incluir um 

procedimento de recurso para fórum 

independente. O resultado de qualquer audiência 

disciplinar deve ser publicado. 

 

A regulamentação pode assumir uma variedade 

de formas dependendo da legislação e da cultura 

nacionais e, no caso da Optometria, dependerá 

do nível de reconhecimento da profissão e do seu 

âmbito de prática por parte dos governos. 

 
 

 

 

 

29UK Inter Professional Group, 2002, www.ukipg.org.uk
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Autorregulamentação profissional 

voluntária 

Quando não existe uma regulamentação legal da 

profissão, as associações podem decidir 

estabelecer os seus próprios padrões de 

formação e códigos de éticas como requisitos 

para a adesão. Isso garante ao público que os 

membros da associação praticam um padrão 

apropriado. 

Autorregulamentação legal  

Os governos podem legislar a regulamentação 

de uma profissão como a de Optometrista, mas 

proceder depois à delegação da implementação 

da legislação, em relação aos padrões 

educacionais, âmbito de prática e registo, a uma 

associação profissional. Este modelo tem-se 

tornado cada vez mais raro no atual clima político 

de desregulamentação, pois é visto como um 

risco para a criação e manutenção de 

monopólios. 

Regulamentação legal  

A legislação é promulgada para estabelecer um 

conselho ou administração com poderes para 

regular os padrões educacionais, requisitos de 

acesso e desenvolvimento profissional contínuo 

e para manter um registo de profissionais 

adequadamente qualificados, juntamente com 

procedimentos disciplinares para proteger o 

público contra comportamentos antiéticos e 

remover profissionais inadequados do seu 

registo. Nalguns países, estes conselhos incluem 

pessoal médico e leigos. 

Licenciamento 

O licenciamento é um método de 

regulamentação no qual uma autoridade 

reguladora emite uma licença para a prática, 

pode tratar-se de um ministério do governo ou um 

conselho do estado. A licença é emitida com 

base em qualificações educacionais e pode ser 

vitalícia ou limitada em tempo e sujeita a revisão 

periódica. 

Proteção do título 

Em alguns países, há uma regulamentação com 

limitação da atividade profissional, mas a lei 

protege o título de Optometrista. O que significa 

que, embora pessoas não qualificadas possam 

efetuar refração e adaptar lentes de contato, 

estas não podem intitular-se de Optometrista. A 

garantia para o público passa pela consciência 

de que estão a ser atendidas por um indivíduo 

devidamente qualificado quando optam por 

recorrer a um Optometrista.  

Embora a natureza e o âmbito da 

regulamentação variem de país para país, o 

Conselho Mundial de Optometria recomenda que 

a Optometria seja regulamentada de forma 

semelhante a outras profissões independentes 

dos cuidados de saúde em cada país. 
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9 Planeamento de Recursos Humanos 
 

Atualmente, os Optometristas trabalham em 

diversos contextos e setores, como por exemplo, 

privado, público, industrial e académico. O 

planeamento dos recursos humanos deve 

basear-se nas várias funções que Optometrista 

pode desempenhar, bem como em evidências 

dos números necessários, combinações e 

distribuição em todo o mundo. Os optometristas 

devem ser adequadamente treinados e 

colocados de forma otimizada para proporcionar 

os cuidados de saúde visual exigidos pela 

sociedade. 

Estima-se que a crise mundial de recursos 

humanos de saúde tem impacto mais significativo 

em 56 países, dos quais 36 se encontram em 

África30. A escassez de Optometristas, assim 

como de outros profissionais de saúde visual em 

África é particularmente preocupante. 

Habitualmente, a distribuição limitada e 

deficiente dos recursos humanos da saúde visual 

pode ser atribuída a limitadas legislação e 

mobilização de recursos para garantir uma 

distribuição igualitária de Optometristas que 

sirvam os interesses da população, 

especialmente no setor público. 

Os governos necessitam reconhecer a existência 

de Optometristas nos recursos humanos da 

saúde visual. Muitos países não cumprem ainda 

este requisito e, portanto, os serviços 

Optométricos são escassos, pois as vagas não 

são criadas. 

Existem várias questões que o Conselho Mundial 

de Optometria defende junto dos governos, por 

exemplo, o reconhecimento da Optometria como 

profissão e o impacto significativo que a profissão 

pode ter nas despesas de saúde. O Conselho 

Mundial de Saúde pode também exigir a criação 

de vagas para os Optometristas no setor público 

e realçar a importância de uma distribuição justa 

de Optometristas em ambientes rurais e urbanos. 

O sucesso da profissão no setor privado deve ser 

galvanizado para apoiar a expansão dos serviços 

ao setor público. Os pesados recursos do setor 

privado podem estimular o desenvolvimento de 

programas no setor público. 

O Conselho Mundial de Optometria encontra-se 

na vanguarda da garantia de que a qualidade dos 

serviços Optométricos seja comparada com o 

quadro de competências existente. É imperativo 

que, alcançando números adequados, a 

qualidade dos serviços não seja comprometida. 

É necessária uma política clara para desenvolver 

os recursos humanos Optométricos pela qual o 

Conselho Mundial de Optometria reconhece que, 

em alguns países em desenvolvimento, e 

particularmente nas áreas rurais, não há clínicos 

suficientes para realizar refrações como parte de 

uma avaliação visual completa (ou abrangente) 

que inclui a deteção precoce de sinais de doença 

ou condição anómala. No entanto, e dada desta 

realidade, o Conselho Mundial de Optometria 

acredita firmemente que a refração 

"autônoma"31, sem uma avaliação de saúde 

visual, é um grave problema de saúde pública e 

que uma abordagem de equipa com outros 

quadros da saúde e da saúde visual precisa ser 

desenvolvida para resolver esse défice em 

benefício da população. 

 

 

 

 

 

30WHO, OECD; International Migration of Health Workers. 

February 2010; www.who.int/hrh/resources/oecd-

who_policy_brief_en.p  

31http://www.worldoptometry.org/en/what-we-do/position-

papers.cfm 
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Optometria integrada numa equipa de 

saúde visual

Para enfrentar desafios presentes e futuros, é 

necessária uma mudança de paradigma na forma 

como a Optometria aborda a prestação de 

serviços de cuidados visuais. Uma abordagem 

fortalecedora do sistema de saúde precisa ser 

suportada com cada um dos blocos de 

construção sustentados na integração com os 

outros. 

O Conselho Mundial de Saúde define o objetivo 

de um sistema de saúde como a melhoria da 

saúde para os beneficiários, que é igualitária e 

atenta às suas necessidades. O sistema de 

saúde é composto por prestação de serviços, 

recursos humanos de saúde, informação de 

saúde, produtos clínicos e financiamento e 

administração de tecnologia, conforme ilustrado 

na figura 5. 

Um componente integral de um sistema de saúde 

são os recursos humanos e, conforme discutido 

anteriormente, é de extrema importância garantir 

a existência de um número correto, qualidade 

acertada e distribuição adequada de prestadores 

de saúde formados para atender as 

necessidades da comunidade. 

O Conselho Mundial de Optometria acredita que 

o Optometrista deve possuir as capacidades e as 

competências para realizar avaliações visuais, 

prescrever compensações óticas, diagnosticar e 

tratar condições visuais comuns e referenciar as 

condições visuais mais graves. O Conselho 

Mundial de Optometria acredita que os 

Optometristas devem ser integrados nos 

Cuidados de Saúde da Visão e mais vastamente 

em equipas de cuidados de saúde. 
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9 Planeamento de Recursos 

Humanos (continuação) 
 

 

 

 

 

As instituições académicas necessitam 

incorporar nos seus currículos a temática da 

saúde pública32 e garantir que os Optometristas 

graduados tenham habilitações e conhecimentos 

adequados para enfrentar os desafios de saúde 

pública que existentes nos cuidados visuais. É 

importante encorajar os jovens graduados a 

trabalhar no setor público e em áreas rurais e 

sub-atendidas. Para que isso seja conseguido, os 

Ministérios da Saúde precisam oferecer 

incentivos adequados. 

Passaram quinze anos desde o lançamento da 

campanha VISÃO 2020 Direito à Visão. Embora 

tenham sido efetuados esforços significativos em 

todo o mundo para erradicar a cegueira evitável, 

ainda muito mais precisa ser feito para atingir os 

objetivos. A adoção do erro refrativo como uma 

das prioridades criou a oportunidade para o 

reconhecimento da Optometria como o 

elemento-chave na equação da saúde visual. 

Adicionalmente, o recente foco nas doenças não-

transmissíveis, como a retinopatia diabética, 

criou nova oportunidade para a Optometria 

assumir seu papel de cogestão e apoiar milhões 

de pacientes com diabetes em todo o mundo. A 

concretização do objetivo de 25% estabelecido 

pelo plano de ação da OMS para 2014-2019 

apresenta alguns desafios para a profissão, mas 

deve também catalisar seus esforços e motivar a 

profissão a ter um impacto tangível. 

 

 

32AVRI, BHVI, WCO Public health survey.  Public health education in optometric institutions, 2014 
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http://www.worldoptometry.org/
http://www.givingsight.org/
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