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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 017/CT/2014 

 

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

da legalidade da realização de exame de refração ocular por profissionais de enfermagem. 

 

II. Contato:                   

III. Histórico:  De acordo com a enfermeira realizam atendimentos na especialidade de 

oftalmologia e que receberam um aparelho para a realização do exame de refração ocular.  

Neste sentido, está em dúvida em relação à legalidade da realização deste procedimento 

pelos profissionais: enfermeiros, técnicos e auxiliares em atendimento pré-consulta 

médica. Informa ainda que o objetivo da realização do exame pela enfermagem é de 

agilizar o atendimento. Esperam a resposta do Coren/SC para que possam iniciar ou não 

as atividades com o citado aparelho. 

 

IV. Solicitação: Solicitação de resposta técnica para esclarecimentos a respeito da legalidade 

da realização de exame de refração ocular por profissionais de enfermagem. 

 

Encaminhamento: O Exame de Refração é realizado para identificar a acuidade visual e o 

grau de óculos do paciente. Para a realização deste exame oftalmológico existem os seguintes 

aparelhos: Auto Refrator: Equipamento utilizado para identificar automaticamente o grau de 

refração aproximado; Projetor: Projeta diversas tabelas contendo desenhos ou letras a uma 

correta distância para o médico realizar o exame subjetivo da acuidade visual, onde o 

paciente informa o que está vendo; Greens: Aparelho composto por um conjunto de lentes 

corretivas usado para encontrar o grau de refração que melhor satisfaça a acuidade 

visual do paciente. 

                  De acordo com a PORTARIA Nº 254, DE 24 DE JULHO DE 2009,  o 

qual estabelece as diretrizes do Projeto Olhar Brasil, em seu Anexo II, em seu item 4 - 

Organização da Assistência Oftalmológica: Dispor de consultório médico com os seguintes 
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equipamentos: refrator (foróptero ou Greens) ou caixa de lentes de prova; biomicroscópio 

(lâmpada de fenda); tonômetro ocular; retinoscópio; oftalmoscópio (direto ou indireto); 

lensômetro e projetor de optotipos ou tabela de optotipos. Dispor de médico 

oftalmologista[...] item 8. Consulta Oftalmológica- A consulta oftalmológica consiste de 

avaliação da acuidade visual com e sem correção (ou seja, com e sem óculos), realização de 

exame de refração tanto dinâmica como estática, biomicroscopia do segmento anterior, exame 

sumário da motilidade ocular e do senso cromático e, no âmbito do Projeto Olhar Brasil, 

também os exames de tonometria (avaliação da pressão intraocular) e fundoscopia (avaliação 

do fundo de olho). O atendimento das consultas e a prescrição de óculos deverão ser 

feitos, obrigatoriamente, por médico oftalmologista.                

                   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. Em seu art. 33, 

determina que é proibido “prestar serviços que por sua natureza competem a outro 

profissional, exceto em caso de emergência” 
(3)

. 

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

entende que o exame de refração ocular é realizado para fins de diagnóstico médico e que no 

âmbito da média complexidade, o Ministério da Saúde determina como sendo atividade do 

médico oftalmologista, não se configurando portanto, em atividade dos profissionais de 

enfermagem. 

 

 

 

Florianópolis, 20 de maio de 2013. 
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