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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 001/CT/2012 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização encaminhou solicitação de resposta 

acerca das dúvidas sobre a realização do exame de acuidade visual utilizando-

se a Escala de Snellen e o aparelho Otho Reiter pelo enfermeiro em 09 de julho 

de 2012. 

 

II. Histórico: As Enfermeiras que trabalham no Programa de Hanseníase em 

Secretária Municipal de Saúde foram questionadas pela Vigilância Sanitária do 

município sobre a legalidade do enfermeiro esta realizando este tipo de testes. 

 

III.  Solicitação: Orientação por parte deste Conselho no tocante a responsabilidade 

do enfermeiro na realização de exame de acuidade visual por Escala da Snellen e 

aparelho Otho Reiter. 

 

Encaminhamentos: A tabela de Snellen, também conhecida como 

optótico de Snellen ou escala optométrica de Snellen, é um diagrama 

utilizado para avaliar a acuidade visual de uma pessoa. A tabela recebe 

seu nome em homenagem ao oftalmologista holandês Herman Snellen, 

que a desenvolveu em 1862. Há dois tipos de versões principais: a 

tradicional, com letras, e a utilizada para pessoas analfabetas, que se 

constitui da letra "E" com variação de rotação como "ш", em que se pede 

à pessoa que indique para que lado a letra está. Pode ser feita também 

com figuras, usada principalmente para crianças. Pois elas talvez não 

consigam diferenciar a letra ou seja ainda estão na fase de serem 

alfabetizadas. 

A hanseníase não teria a importância que tem se fosse só uma doença 

cutânea, mesmo sendo contagiosa. O seu grande problema são as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acuidade_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oftalmologista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Snellen
http://pt.wikipedia.org/wiki/1862
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incapacidades que provoca em que o comprometimento dos nervos 

periféricos e o comprometimento ocular disputam o lugar de serem as 

mais graves. Hansen em 1873 escrevia "Não há doença que tão 

freqüentemente dá origem a lesões oculares como a lepra". Em 1991 a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), estimava que houvesse cerca de 

250.000 pacientes cegos em um total de 12 milhões de pacientes com 

hanseníase. Hoje, apesar da diminuição drástica do número de doentes, 

como resultado da poliquimioterapia, o envolvimento ocular, causado 

pela moléstia continua importante, mesmo porque as causas desse 

acometimento ainda persistem. A última estimativa da Organização 

Mundial de Saúde, no fim dos anos 80, relata que à 12 milhões de 

pacientes de hanseníase no mundo, dos quais apenas 5 milhões são 

registrados e recebem tratamento. Destes 1/3 apresentam alterações da 

sensibilidade nas mãos, nos pés e comprometimentos oculares. 

Considerando cego um indivíduo com visão menor que 0,05 na escala 

de Snellen contagem de dedos a 3 metros) estima-se que 4 a 7% dos 

pacientes portadores de hanseníase sejam cegos. Essa porcentagem se 

eleva para 6 a 10% se consideramos como limite 0,1 na escala de 

Snellen (contagem de dedo a 6 metros). Todas as equipes de saúde 

devem estar atentas a complicações oculares e sistêmicas causadas 

pela hanseníase. 

 

Cabe ao enfermeiro no art 11 da lei 7.498/1986 realizar entre outras 

atribuições a consulta de enfermagem. Que compreende uma série de 

ações realizadas numa seqüência ordenada, desde a recepção do 

cliente até a avaliação geral de todo o atendimento prestado, pois o 

enfermeiro coleta informações, observa, examina para conhecer, 

compreender e explicar a situação de saúde antes de decidir sobre o 

diagnóstico de enfermagem e terapêutica do enfermeiro.  

 Assim sendo, deve-se: 
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Considerando o código de ética dos profissionais da Enfermagem, 

Resolução Nº311 de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 

25 de junho de 1986. 

Considerando a Portaria nº 594 de 29 de outubro de 2010 que 

estabelece mecanismos para organização e implantação de Redes 

Estaduais e Municipais de Atenção a Hanseníase 

 

IV.   Esclarece-se que exame de acuidade visual por Escala da Snellen e 

aparelho Otho Reiter, como parte do exame físico na coleta de dados em uma Consulta 

de Enfermagem é uma das atribuições do enfermeiro integrante de equipe de Saúde  

no atendimento ao paciente com Hanseníase  

 

Florianópolis, 10 de julho de 2012. 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

COREN-SC- 29525 

 

 

 


