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vereador JosÉ DAMÉo

FREITAS

MAIA, da Câmara Municipal de

Tabuleiro do Norte, vem no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerer da
Senhora Presidente da Mesa Diretora desta Casa Legislativa, que envie ofício ao
Senhor Prefeito Municipal, Rildson Rabelo Vasconcelos, que seja enviado Projeto de

Lei, tornando permanente

no início do ano letivo, a

realização

de

exames

oftalmológicos em alunos matriculados na rede municipal de ensino.
Salienta o vereador, que os efeitos da crise sanitária na educação e na saúde dos
jovens e adolescentes são cada vez mais visíveis e preocupantes. A pandemia não
mexe apenas com a perda de conteúdo, mas deixa, tãmbém, uma grande inquietação
para os pais quando o assunto é saúde ocular. O quadro é de preocupação. Um estudo
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), divulgado, no dia 02 de agosto de 2021,
em reportagem do Jornal O Estado de São Paulo, mostra que o número de
diagnósticos de crianças e adolescentes com miopia aumentou durante a crise
sanitária.
O estudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia reúne a percepção de médicos que
trabalham com o público mais jovem - foram ouvidos, entre abril e junho, 295
profissionais em todo o País. A pesquisa colheu ainda a percepção dos profissionais da
oftalmologia em relação a problemas que já existiam antes da pandemia: os médicos
relatam agravamento acelerado dos casos que já tinham esse problema de visão. A
realidade é enfrentada em todo o Brasil e, entre pais de crianças e adolescentes de
cidades da Grande Fortaleza e do lnterior do Ceará, são perceptíveis os depoimentos
que mostram preocupação com a saúde ocular dos mais novos.
Segundo o levantamento ,72% dos profissionais entrevistados relatam maior detecção
do problema na faixa etária de zero a 19 anos. E mais: de acordo com a pesquisa, para
a maioria dos especialistas ouvidos, a principal razão do problema é a maior exposição

dos jovens a telas de aparelhos eletrônicos no ensino remoto

e em lazer

confinamento.
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O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus
levou a maioria da população a passar mais tempo on-line. com novos hábitos, o uso
dos aparelhos eletrônicos passou a ser ainda mais constante, sobretudo para os
alunos.
Sala das Sessôes da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 23 de

agosto de 2021.
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