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PARECER CREMEB Nº 05/09 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 05/03/2009) 

Expediente Consulta no 147.353/08 

Assunto: Indicação de cirurgia refrativa para trabalhador que necessite de utilizar equipamento 
de proteção individual (EPI) incompatível com o uso de óculos. 

Parecerista: Consa. Nedy Neves 

 

Ementa: A cirurgia refrativa pode ser indicada para trabalhadores 
que estejam impossibilitados de usar óculos, desde que estejam 
de acordo com as normas emanadas pelo CFM e que sejam 
devidamente acompanhados pelo oftalmologista, assistente que 
deverá fazer a indicação do procedimento. 

 

Esta consulta foi encaminhada para a Câmara Técnica de Oftalmologia, deste Regional 
compreendendo alguns quesitos para serem respondidos. A citada Câmara avaliou e decidiu 
emitir uma nota técnica para melhor compreensão do parecer e que transcrevo na íntegra:   

 

INFORMAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA: 
CORREÇÃO DAS AMETROPIAS: 
As ametropias ou erros refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo) 
podem, atualmente, na prática médica, ter a sua correção efetuada pelos 
procedimentos a seguir: 

1. Prescrição de óculos; 
2. Adaptação médica de lentes de contato, incluindo a Ortoceratologia; 
3. Intervenção cirúrgica (técnicas de cirurgias refrativas). 

Estes diferentes meios de correção (óculos, lentes de contato e as técnicas 
de cirurgia refrativa) têm o mesmo objetivo, isto é, o de modificar o trajeto dos 
raios luminosos focalizando-os sobre a mácula. 
Os óculos e as lentes de contato restituem a função visual, mas causam os 
inconvenientes inerentes ao uso de uma órtese. 
 O tratamento cirúrgico restitui a função visual, elimina os inconvenientes das 
órteses, mas por ser um tratamento cirúrgico envolve benefícios, riscos e 
complicações inerentes ao ato. 
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 Para alguns erros refrativos, o tratamento cirúrgico e o uso de lentes de 
contato podem acrescentar uma visão melhor do que a correção com os 
óculos. 
 A intervenção cirúrgica, diferentemente dos outros procedimentos ópticos, 
que corrigem a ametropia pelo uso deles, objetiva corrigir a ametropia de 
forma permanente, desde, naturalmente, que chegue a bom termo, 
permitindo ao paciente enxergar bem sem óculos ou lentes de contato. 
O resultado das cirurgias refrativas não pode ser totalmente garantido, uma 
vez que depende dos mecanismos da cicatrização, com variações 
individuais. Uma correção complementar por óculos, lentes de contato ou por 
reintervenção é, por vezes, necessária. 
Portanto, a Cirurgia Refrativa está indicada como alternativa cirúrgica para 
tratamento de vícios de refração – miopia, hipermetropia ou astigmatismo e 
se apresenta como opção para as pessoas que necessitam de correção 
visual para exercer suas atividades. 
Conforme descrito anteriormente, essas cirurgias são eletivas, pois 
geralmente existem outras alternativas como óculos ou lentes de contato 
para o tratamento. Porém, não se trata de um procedimento estético; é um 
procedimento funcional para o paciente. Da mesma forma que pessoas com 
miopias com mais que 7 dioptrias, pessoas com baixa miopia apresentam-se 
com total dependência de correção visual para exercerem suas atividades. 
Por exemplo, miopia de -1D seria o bastante para determinar uma baixa de 
visão sem correção e, com isso, obrigatoriedade do uso de óculos ou lentes 
de contato para dirigir legalmente e para estar apto para exercer algumas 
atividades profissionais. 
 Como toda cirurgia, os diversos procedimentos de Cirurgia Refrativa 
apresentam riscos, benefícios e limitações. Cada paciente deve ser 
devidamente educado, orientado e ter suas questões devidamente 
respondidas para tomar sua decisão de acordo com suas necessidades 
individuais. 
Diante do exposto, os tratamentos cirúrgicos refrativos devem constituir 
opções de tratamento como alternativas ao uso de óculos e lentes de 
contato. 
Existe Parecer do Dr. Renato Ambrósio Jr., Médico – Oftalmologista 
(Especialista pelo CBO e MEC), Doutor em Oftalmologia pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, sobre Cirurgia Refrativa do qual 
foram extraídos alguns comentários para o Parecer desta Câmara Técnica. 
Existe também o Parecer CREMEC 17/2002, que aborda este assunto e que 
também foi utilizado. 
 
TÉCNICAS CIRÚRGICAS REFRATIVAS:    
Várias técnicas cirúrgicas podem ser propostas. O método mais adaptado a 
cada caso em particular, bem como o tipo de anestesia, deve ser escolhido 
pelo cirurgião anestesista e pelo paciente, em consonância com as 
informações, tão precisas quanto possível, a este fornecidas. 
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As operações de cirurgia refrativa não escapam à regra geral segundo a qual 
não há cirurgia sem risco. Mesmo se este for bem pequeno, complicações, 
indo das mais insignificantes às mais graves, são possíveis. 
Estas complicações, transitórias ou definitivas, podem, às vezes, necessitar 
de um tratamento clínico ou cirúrgico. 
Em casos excepcionais, como para toda cirurgia ocular, as complicações 
podem assumir um caráter de gravidade conduzindo à perda da visão, e 
mesmo à perda do olho. Esta eventualidade, no entanto, é rara. 
 A Cirurgia Refrativa desde o seu aparecimento como modalidade terapêutica 
está em constante evolução. Diversas melhorias foram implementadas para 
aumentar a segurança e a precisão das cirurgias, com o objetivo de se obter 
melhores resultados.  
A Ceratotomia Radial foi realizada rotineiramente durante a década de 1980 
e primeira metade dos anos 90. Neste período, tratava-se da melhor opção 
como procedimento cirúrgico para correção visual dos pacientes com miopia 
e astigmatismo. Quando bem indicada e realizada de forma correta, 
proporciona resultados excelentes. Entretanto, há complicações relacionadas 
com a cicatrização definitiva das incisões, podendo haver instabilidade 
refracional e hipermetropia com astigmatismo após mais de 10 anos. Tal 
complicação pode ocorrer em percentual elevado dos casos. 
       A Ceratotomia Transversa ou Astigmática apresenta-se como alternativa 
ainda hoje utilizada para tratamento de casos de astigmatismo. 
       Os procedimentos de fotoablação corneana por Excimer laser 
proporcionam resultados mais precisos e estáveis e são os mais comumente 
realizados no Brasil e no mundo, atualmente. 
       O laser pode ser aplicado por meio das técnicas LASIK (Laser in situ 
keratomileusis) e PRK (Photorefractive keratectomy ou Ablação de 
Superfície). 
       O LASIK consiste na criação de um retalho corneano ou “flap” com 
auxílio de um aparelho denominado microcerátomo, que expõe o estroma 
corneano para a aplicação do Excimer laser. 
       O PRK ou Ablação de Superfície consiste na remoção do epitélio 
corneano para a aplicação do Excimer laser no estroma superficial da 
córnea. 
       Procedimentos denominados Epi-LASIK, ou LASEK consistem em 
formas diferentes de se retirar o epitélio antes da aplicação do Excimer laser, 
podendo ser considerados como PRK ou Ablação de Superfície. 
       O PTK (Phototherapeutic keratectomy) consiste na aplicação do Excimer 
laser na córnea para tratamento de opacidades ou outras irregularidades 
corneanas. 
       Há limites ópticos para o tratamento seguro dos erros refrativos na 
córnea. Outras alternativas são possíveis e, muitas vezes, é necessária a 
realização de dois ou mais procedimentos cirúrgicos para o tratamento 
desses casos de graus extremos. Há diferenças significativas entre diferentes 
gerações de Excimer laser e, o tratamento cirúrgico deve obedecer às 
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limitações da técnica de cada aparelho. O CFM limita o grau de 
hipermetropia em 6,00 dioptrias de equivalente esférico. 
       Lentes intra-oculares (LIO) são alternativas para alguns casos e podem 
ser implantadas em olhos fácicos (com cristalino natural), havendo diversas 
abordagens e modelos para essas lentes. Estudos envolvendo cada tipo de 
lente têm sido desenvolvidos para determinar segurança e eficácia. A 
Resolução CFM 1.843/2008 considerou como procedimento terapêutico 
usual na prática médico-oftlmológica, o tratamento de altas ametropias e 
paciente afácico, com implantes de lentes de câmara anterior de suporte 
iriano, de acordo com as indicações, exames oftalmológicos pré-operatórios 
obrigatórios e contra-indicações detalhados no referido documento. 
       O implante de segmentos de anéis intracorneanos pode ser realizado de 
forma refrativa para tratamento refrativo de miopias baixa à moderada, mas 
ainda é considerado procedimento experimental pelo CFM para esta 
indicação. A Resolução CFM 1.762/05 considerou o implante de anel intra-
estromal na córnea usual, na pratica médica-oftalmológica, para o  
tratamento de pacientes com ceratocone nos estágios III e IV, ressalvadas as 
contra-indicações contidas no parecer CFM 02/2005, mas não a sua 
utilização com finalidade refrativa para correção de ametropias.  
 A Resolução CFM 1.622/2001, tornou sem efeito a Resolução CFM 
1.459/1995, foi modificada pelas Resoluções CFM 1.762/2005 e 1.843/2008. 
Considera como procedimentos terapêuticos, ou seja, procedimentos 
corretivos funcionais, da prática médico-oftalmológica usual: o tratamento 
com fotoablação corneana por "Excimer Laser" para miopia, astigmatismo e 
opacidades corneanas e o tratamento com fotoablação corneana por 
"Excimer Laser" para hipermetropia de até 6 dioptrias de equivalente esférico, 
em pacientes com mais de 18 anos de idade e, manteve como 
experimentais: halo implantes com finalidade refrativa; epiceratofacia; 
extração de cristalino transparente com finalidade refrativa; cirurgia para 
correção de presbiopia. 
Convém esclarecer que, de acordo com a literatura, o LASIK, o método de 
cirurgia refrativa a "laser" mais utilizado na atualidade, quando bem indicado 
e corretamente realizado, pode apresentar uma taxa de sucesso e satisfação 
do indivíduo próxima de 100%; no entanto é um procedimento que possui 
limitações que o contra-indicam algumas das quais estão enumeradas a 
seguir: 
 

a. Idade inferior a 18 anos: há controvérsias sobre a idade mínima para a 
realização de Cirurgia Refrativa; 

b. Instabilidade da ametropia (defeito de refração progressivo): há necessidade 
de estabilidade da refração antes da cirurgia; 

c. Tipo e valor dióptrico do erro refrativo (varia na literatura e depende da geração 
do aparelho de laser); 

d. Ectasias corneanas (ceratocone / degeneração marginal pelúcida); 
e. Paquimetria corneana insuficiente para a cirurgia proposta; 
f. Presença de patologias oculares, tais como olho seco e herpes ocular. 
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AVALIAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA: 
O processo pré-operatório das Cirurgias Refrativas é de fundamental 
importância para o sucesso desses procedimentos. Além do exame 
oftalmológico completo, exames complementares devem ser realizados para 
determinar a segurança da cirurgia. 
No caso específico das cirurgias de fotoablação por Excimer laser: a 
Paquimetria Ultrassônica e a Topografia Corneana trazem informações sobre 
a córnea do paciente de modo a determinar se a córnea pode ou não ser 
operada, bem como, sobre qual a técnica mais adequada para a aplicação do 
laser. 
O estudo da Topografia Corneana representa a forma mais sensível para se 
identificar condições desfavoráveis, que são consideradas como de alto risco 
para essas cirurgias, como ceratocone e degeneração marginal pelúcida; 
existe uma grande variedade de aparelhos com características específicas. 
A paquimetria determina a espessura total da córnea, sendo fundamental 
porque a aplicação do Excimer laser tornará a córnea mais fina, dependendo 
da refração que é tratada. Com isso, devemos saber se há tecido suficiente 
para a aplicação do laser. 
O Mapeamento de Retina deve ser realizado em todos os pacientes no pré 
operatório para a identificação de alterações que podem preceder um 
descolamento de retina. Nesses casos, a aplicação profilática de laser para 
fotocoagular a retina periférica é eficaz no sentido de evitar o descolamento 
da retina. Os olhos míopes apresentam uma susceptibilidade natural para 
essas alterações e, conseqüentemente, maior incidência de descolamento de 
retina que a encontrada na população geral. Deve ser esclarecido que a 
Cirurgia Refrativa não diminui tal risco e o paciente ainda tem um “olho 
míope”, devendo ter a retina avaliada por Mapeamento de Retina 
periodicamente, de acordo com cada caso. 
O estudo do filme lacrimal é de fundamental importância antes da cirurgia. 
Olho seco é a complicação mais comum após LASIK e PRK. 
Outros exames complementares oftalmológicos, como a Microscopia 
Especular de córnea, podem ser necessários antes da Cirurgia Refrativa em 
casos específicos. 
Como em tudo na medicina, além de todos os exames complementares, bom 
senso é fundamental para se determinar se um paciente interessado seria 
um bom candidato para LASIK ou PRK, ou algum outro procedimento com 
finalidade refrativa. 
Novas abordagens propedêuticas foram introduzidas nos últimos anos e têm 
se mostrado com indispensável valor na avaliação pré operatória. A 
aberrometria identifica, além da refração tradicional (aberrações de ordens 
baixas), as denominadas aberrações ópticas de ordens mais elevadas, como 
coma, trefoil, quadrifoil, aberração esférica e astigmatismos secundários. As 
aberrações ópticas de ordens mais elevadas não podem ser medidas ou 
identificadas através de nenhum outro exame oftalmológico. O exame 
também realiza a medida do diâmetro pupilar em condições mesópicas 
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controladas. O exame de tomografia de córnea representa um avanço do 
estudo da topografia corneana, sendo capaz de representar graficamente a 
arquitetura da córnea de modo a criar mapas de espessura e curvatura que 
complementam o estudo topográfico da córnea. 
 
RESPOSTA AOS QUESITOS: 

1. Quais as indicações de cirurgia refrativa? Miopia, hipermetropia e 
astigmatismo; 
 

2. Nos casos de uso de equipamentos para proteção incompatíveis com a 
utilização de óculos a cirurgia refrativa está bem indicada? Sim, em 
relação à adequação para uso do equipamento de proteção, dito 
incompatível com a utilização de óculos, no entanto, esta Câmara Técnica de 
Oftalmologia esclarece que: existe a alternativa de utilização de métodos 
terapêuticos não cirúrgicos (lentes de contato / ortoceratologia) com 
indicações e limitações específicas; trata-se de cirurgia eletiva, depende 
portanto, da concordância do paciente; possui utilidade terapêutica, mas 
também tem riscos que devem ser considerados; 
 

3. Qual a melhor técnica para a correção dos distúrbios refracionais ou 
ametropias, atualmente? Não existe consenso em relação à definição de 
qual seja a melhor técnica para a correção dos distúrbios refracionais ou 
ametropias, atualmente. Deverá ser feita a análise de cada caso, 
individualmente, com a indicação das modalidades terapêuticas possíveis 
juntamente com a informação dos seus riscos e benefícios para que o 
indivíduo decida. O tratamento dos erros de refração com óculos, lentes de 
contato ou cirúrgico são, portanto, opções terapêuticas que devem ser 
decididas entre o médico e o paciente, com o devido consentimento 
esclarecido dos benefícios, riscos e possíveis complicações. 
 
       Vale ressaltar, que, de acordo com a proposta do ACT 2007 do quadro 
do mar, negociação marítimos 2007, recursos humanos, Petrobrás, em 
relação à miopia, item b) que diz: “Na situação em que o empregado tenha 
alterações de visão (refração) e que no exercício de suas atividades 
necessite utilizar EPI que seja incompatível com a utilização de óculos, 
poderá o mesmo manifestar, por escrito, seu interesse na realização da 
cirurgia refrativa, competindo à área de Saúde Ocupacional, durante o 
Exame Médico Periódico, atestar tal necessidade. Nessa hipótese, a 
participação do empregado será pela tabela do Pequeno Risco”, a indicação 
da cirurgia refrativa pode ser feita observadas todas as recomendações 
referentes a indicações, limitações e riscos relatados neste parecer. Mas, a 
indicação final do procedimento cirúrgico será sempre do médico assistente 
oftalmologista. 
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Conclusão: 
• A cirurgia refrativa está bem indicada em miopia, hipermetropia e astigmatismo; 

• Na utilização de equipamentos para proteção incompatíveis com a utilização de óculos, a cirurgia 
refrativa pode ser indicada como alternativa Entretanto, existe a alternativa de utilização de 
métodos terapêuticos não cirúrgicos como lentes de contato e ortoceratologia com indicações e 
limitações específicas;  

• Como se trata de cirurgia eletiva, depende portanto, da concordância do paciente;  

• Apesar de ter utilidade terapêutica, também possui riscos que devem ser considerados; 

• Atualmente, não existe consenso quanto à definição da melhor técnica para a correção dos 
distúrbios refracionais ou ametropias;        

• Existe um acordo (proposta do ACT 2007 do quadro do mar) firmado entre marítimos com os 
recursos humanos da Petrobrás, em relação à miopia, que reza no item b: “Na situação em que 
o empregado tenha alterações de visão (refração) e que no exercício de suas atividades 
necessite utilizar EPI que seja incompatível com a utilização de óculos, poderá o mesmo 
manifestar, por escrito, seu interesse na realização da cirurgia refrativa, competindo à área de 
Saúde Ocupacional, durante o Exame Médico Periódico, atestar tal necessidade. Nessa 
hipótese, a participação do empregado será pela tabela do Pequeno Risco”,  

• A indicação final do procedimento cirúrgico será sempre do médico assistente oftalmologista.  
 
 
 

Salvador, 02 de março de 2009. 
 
 
 
Consª Nedy Maria Branco Cerqueira Neves 
Relatora 


