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Brasília, 01 de março de 2023. 

 

MARÇO VERDE 2023 

Optometria é saúde visual para todos!  

 

 

Março Verde é uma Campanha Nacional de atenção e cuidado com a saúde visual, 

com o objetivo de promover conscientização sobre a importância da atenção primária 

em saúde visual e a necessária atuação do profissional optometrista no Brasil, assim 

como ocorre em todo o mundo.   

 

Idealizada pela Confederação Brasileira de Optometria e de Óptica – CBOO e apoio 

da Frente Parlamentar da Optometria, do World Council of Optometry – WCO, da 

Asociación Latinomericana de Optometría y Óptica – ALDOO e das Entidades 

Estaduais filiadas destaca o gravíssimo quadro da saúde visual no Brasil, onde mais 

de 67 milhões de brasileiros nunca tiveram sua visão avaliada e cerca de 30% das 

crianças em idade escolar apresentam algum problema visual.  

 

A falta de atenção primária multiprofissional em saúde visual gera índices 

alarmantes de problemas visuais e de cegueira evitável no país, que ampliam os 

abismos sociais e de oportunidades.  

 

Somente com a plena atuação do profissional optometrista é possível enfrentar de 

forma concreta, o desafio de inclusão universal, igualitária e de qualidade à atenção 

primária em saúde visual e ocular da população brasileira.  
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E nesse sentido, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal – STF, em 22 

de outubro de 2021, em decisão histórica, reconheceu por unanimidade a total 

legalidade da profissão de optometrista no Brasil (ADPF 131/STF). 

 

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

barreira contra a cegueira evitável no mundo. 

_______ 

O verde da campanha simboliza a saúde e o mês de março foi escolhido em 

homenagem ao Dia do Optometrista (06/03) e ao Dia Mundial da Optometria (23/03) 

 

“Uma nação que enxerga bem, se desenvolve melhor” 

(Frente Parlamentar da Optometria) 
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