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 OBJETIVO 

 

 CONCLUSÃO 
    A avaliação periódica de saúde ocular realizada pelo optometrista 

é de extrema importância para prevenção de anomalias, correções 

das ametropias, identificação de suspeita de patologias e 

encaminhamento para tratamento das enfermidades oculares junto 

ao oftalmologista. 
 

 

 REFERÊNCIAS 

A OPTOMETRIA NA PREVENÇÃO DA TOXOPLASMOSE 

 METODOLOGIA 

 

Contato: Ghislaine Gonçalez de Araújo Arcanjo  

E-mail: ghislaine.arcanjo@gmail.com 

 INTRODUÇÃO 

. 

 

 

    O optometrista adquire conhecimentos semiológicos (anatomia, 

fisiologia, patologia de nível ocular) que permite ter uma formação 

para responder as necessidades de saúde visual em nível de 

assistência primária. No Brasil, aproximadamente 14% da população 

geral apresentam alguma deficiência e, destes 48,1% são deficientes 

visuais, ou seja, quase 12 milhões de pessoas. 

    Porém segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

observou-se que 75% de toda cegueira são evitáveis e tratáveis se 

tiver acompanhamento. Nos países em desenvolvimento, a situação 

é mais alarmante, pois neles se encontram 80% dos casos de 

cegueira existentes no mundo; sendo cerca de dois terços deles 

casos preveníveis ou curáveis.  

    Estudos retrospectivos e observacionais demonstram que entre os 

recém-nascidos infectados com toxoplasmose, em fase subclínica da 

doença, até 85% desenvolvem retinocoroidite durante a infância e 

adolescência. Trabalhos internacionais publicados apontam que 

aproximadamente 25% das crianças em idade escolar, possuem 

algum tipo de problema visual, sendo que a grande maioria não 

relata suas dificuldades aos pais ou professores. 

    Foi realizada uma revisão bibliográfica com análise qualitativa dos 

resultados, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana do 

Caribe em Ciências e Saúde (LILACS). A pesquisa foi realizada no 

período de novembro de 2017 através da seleção de artigos 

científicos que abordaram diferentes conceitos sobre o tema: 

Optometria, Toxoplasmose, Visão Ocular, escritos no idioma 

português e espanhol. 

 

 

     A toxoplasmose ainda é uma patologia preocupante, pois é 

responsável por grande número de pessoas com problemas oculares 

em todas as faixas etárias, o diagnóstico da doença ainda não ocorre 

precocemente o que dificulta o tratamento da doença, resultando em 

grande número de pessoas com perda da acuidade visual. 

    O objetivo do trabalho é avaliar a importância do optometrista na 

prevenção da toxoplasmose, no atendimento de atenção primária da 

visão, na identificação precoce de lesões e patologias oculares para 

compreender a relevância do profissional.  

Fonte: (GOMEZ et.al., 2013) 
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Fig 1. Fotografia do fundo de ambos os olhos com lesões e cicatrizes inativas 

na mácula. 
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