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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 013/CT/2014 

 

I. Identificação: Trata-se de solicitação de resposta técnica para esclarecimentos a respeito 

da legalidade da realização de exames optométricos por profissionais de enfermagem. 

 

                   

II. Histórico: A Enfermeira Informa que os oftalmologistas antigos da Unidade sempre 

trabalharam sozinhos e os profissionais de enfermagem, aplicavam colírio, se necessário. 

Os oftalmologistas novos exigem que a enfermagem faça o exame optométrico. Neste 

sentido, solicita esclarecimentos sobre a legalidade deste procedimento. 

 

III. Solicitação: Resposta técnica para esclarecimentos sobre a legalidade da realização de 

exames optométricos por profissionais de enfermagem. 

 

Encaminhamento: A escala optométrica é uma medida utilizada em exame clínico 

oftalmológico e em triagens para determinar a acuidade visual. Tal acuidade é identificada 

mediante o reconhecimento de símbolos que formam a escala, chamados optótipos, que 

podem ser letras, números ou figuras submetidos a adaptações ópticas para cumprir essa 

função.  

               Os optótipos são organizados em ordem decrescente. Desse modo, os de igual 

tamanho apresentam-se na mesma linha horizontal, e correspondem a um coeficiente de visão, 

expresso em forma de fração. A acuidade é determinada pela fração da última linha em que o 

indivíduo identificou todos os optótipos. É perceptível a importância de cada optótipo para se 

ter um resultado fiel do exame. Por isso, parte-se do princípio de que para identificá-lo o 

indivíduo deve conhecer o objeto demonstrado. No caso de adultos analfabetos e crianças não 

alfabetizadas, é comum utilizar-se a escala de figuras, pois o aprendizado simbólico é 

realizado antes da alfabetização.  
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                 Para se obter a eficácia no exame, as figuras devem ser regionalizadas e o bom 

resultado no teste vai depender, entre outras condições, da seleção de figuras adequadas, 

porquanto só se é capaz de dar significado ao que é lido quando se conhece o objeto ou se 

possui subsídios que contribuam para uma associação com dados da memória. 

                 Conforme se sabe, a enfermeira desempenha papel fundamental na prevenção, pois 

com sua atuação em exames de triagem com escolares ela detecta alterações oculares e exerce 

sua função de educadora em saúde. Além disto, ela trabalha com a família, o aluno e a escola, 

orientando quanto aos cuidados com os olhos. Ao profissional de enfermagem que atua na 

área de saúde do escolar com abordagem de oftalmologia, cabe informar sobre os principais 

sinais e sintomas de alterações oculares. De igual forma, cumpre-lhe realizar exame de saúde 

ocular, composto pela avaliação da acuidade visual com a escala de Snellen ou de figuras, o 

exame das estruturas oftálmicas externas, e mostrar aos pais a importância do 

encaminhamento do seu filho ao especialista, quando este apresenta algum sinal de alteração 

ocular, e, ainda, ensinar aos professores como se realizará o teste com a escala de Snellen
(1)

. 

                A legislação de Enfermagem, em especial o Decreto 94406/87, Art. 11, Inciso III, 

Alínea “g”, permite aos Profissionais de Enfermagem, a execução de testes e a sua leitura para 

subsídio diagnóstico
(2)

. A Resolução COFEN nº. 311/2007 dispõe em seus artigos 12, 13, 14, 

que cabe ao profissional de enfermagem assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 

livre de danos decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, devendo para isso avaliar 

criteriosamente sua competência Técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos 

ou atribuições, quando se sentir capaz de desempenho seguro para si e para outrem, buscando 

sempre aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais
(3)

. 

                  Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, entende 

que no contexto analisado, os profissionais de enfermagem podem assumir esta atividade, 

desde que a Secretaria Municipal de Saúde estabeleça o respectivo protocolo e que o 

profissional de Enfermagem esteja devidamente capacitado para realizar o procedimento. 
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Florianópolis, 11 de abril de 2013. 

 

 

Enfa.Dra. Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 
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