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PARECER CREMEB 33/08 
(Aprovado em Sessão Plenária de 10/06/2008) 

 
 
Expediente n° 145.740/07  
Assunto: Limites para atuação da Optometria 
Relatora: Cons a. Nedy Neves 
 
 
 

Ementa: No Brasil a optometria não existe como prof issão 
independente. Compete exclusivamente  aos médicos 
oftalmologistas o exame de refração e a adaptação d e 
lentes de contato. A prática desse exame por não mé dicos 
é exercício ilegal da medicina. 

 
Parecer  
 
 
O presente expediente trata de consulta encaminhada por e-mail, no intuito de obter 
informações sobre os limites atinentes à atividade de optometria. Na consulta é 
questionada a legalidade da optometria por um(a) oftalmologista, que ao mesmo 
tempo informa a presença de optometrista atendendo em torno de 30 pacientes por 
dia, em um consultório ligado a ótica. 
 
Primeiramente, vale ressaltar que a optometria é uma especialidade da medicina 
oftalmológica, corretamente denominada REFRATOMETRIA. De acordo com o 
Decreto n° 20.931, de 1932 observa-se que há descri ção da atividade, atrelada 
apenas a confecção de óculos. A fim de regular os limites atinentes à atividade em 
questão, o art. 38 estabelece que: 
 

Art. 38 - É terminantemente proibido aos enfermeiros, 
massagistas, optometristas a instalação de consultórios para 
atender clientes, devendo o material aí encontrado ser 
apreendido e remetido para o depósito público, onde será 
vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos 
da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará 
nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao 
Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias (Grifos 
nossos). 

 
Ainda na década de 30, o Decreto nº 24.492/34 vem baixar instruções sobre o 
Decreto nº 20931/32, na parte relativa à comercialização de lentes de grau pelas 
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ópticas básicas que contavam com a responsabilidade técnica do óptico prático 
básico. 
 
Importante observar que o referido decreto traz em seu artigo 9° as atividades 
desempenhadas pelo óptico prático, senão vejamos: 
 

Art. 9º. Ao ótico prático do estabelecimento compete: 
a) A manipulação ou fabrico das lentes de grau; 
b) O aviamento perfeito das fórmulas óticas fornecidas o 

oculista; 
c) Substituir por lentes de grau idêntico aquelas que lhe 

resenhadas danificadas; 
d) Citar e assinar diariamente o livro de registro de ótica.  
 

O mesmo decreto em seu art. 13º afirma que ao proprietário, sócio, gerente, óptico 
prático e demais empregados do estabelecimento óptico, é expressamente proibido 
escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau, sob 
pena de processo por exercício ilegal da medicina, além de outras penalidades 
previstas em lei. 
 
Além disso, ainda em seu art. 4º, o Decreto n.º 24.492/34 estabelece os requisitos 
exigidos para a habilitação do óptico prático; habilitação só possível após a juntada 
de provas de competência e idoneidade do candidato, que devia submeter-se a 
exames perante “peritos” designados para esse fim, pelo Diretor da Diretoria 
Nacional de Saúde e Assistência Médico Social no Distrito Federal, ou pela 
Autoridade Sanitária competente nos Estados. Sendo assim, estão sujeitos à 
fiscalização, só podendo exercer a profissão respectiva se provarem a sua 
habilitação a juízo da autoridade sanitária. 
 
Sobre o assunto, tem-se, ainda, parecer CRM MS n° 3 1/2004, que deixa claro que 
cabe somente ao médico oftalmologista o exame oftalmológico em toda sua 
plenitude. Tais exames requerem aparelhagem específica e vasto conhecimento 
científico já que várias doenças sistêmicas têm repercussão ocular. 
 
O Ministério da Saúde, através da Agência de Vigilância Sanitária, exarou o Parecer 
nº 1.110/2000, ratificado pelo Ofício n° 553 de 17/ 05/2001, no qual informa que, no 
Brasil, a optometria não existe como profissão independente, “constituindo parte 
integrante e uma das especialidades mais importantes da oftalmologia”. Logo, 
compete exclusivamente aos médicos oftalmologistas o exame de refração e a 
adaptação de lentes de contato (Grifos nossos). 
 
No governo Fernando Collor houve uma tentativa de revogação dos decretos 
editados em 1931 e 1936. Entretanto, uma ação judicial impetrada pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alcançou o Supremo Tribunal Federal que declarou 
a inconstitucionalidade daquele mando e a publicação dessa decisão deu-se no 
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Diário da Justiça de 16 de agosto de 1991 (página 10.782). A par dessas 
considerações, tem-se que os decretos 20.937/32 e 24.492/34 ainda imperam.  
 
Nesse sentido, nos termos taxativos da legislação citada, pode-se inferir que a 
receita de óculos e de lentes de contato é ato médico, constituindo exercício ilegal 
da medicina a sua prática por outros profissionais que não o médico oftalmologista. 
Assim sendo, não há lei que autorize tecnólogos em optometria a substituir os 
médicos na tarefa de receitar lentes de grau  e adaptar lentes de contato. 
 
Quanto às ópticas, não podem vender lentes de grau sem a respectiva apresentação 
de fórmula óptica (receita) prescrita por médico oftalmologista, estando proibidas de 
instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos e, 
conseqüentemente, de ter em suas dependências local apropriado para exames ou 
procedimentos relacionados à atividade médica oftalmológica. 
 
Vale salientar, que os aparelhos utilizados nessa prática ilegal, nos termos do artigo 
38 do Decreto n° 20.931/32 devem ser apreendidos. V isto que são de uso exclusivo 
de médicos oftalmologistas e não é permitido às óticas manter médicos ou 
equipamentos médicos em suas dependências.  
 
Para melhor esclarecer as ações pertinentes a esse ato, importante relatar que em 
17 de maio de 2006 o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo 
formulou representação junto ao Ministério Público Federal no Estado do Espírito 
Santo contra o Conselho Regional de Técnicos Ópticos, Optometristas e 
Contatólogos do Estado do Espírito Santo, motivado pela gravidade das 
repercussões diretas na área da saúde ocular, podendo causar danos aos pacientes 
atendidos pelos optometristas. A sentença foi proferida em 08 de janeiro de 2008, 
pelo Juiz Federal Ronald Kruger Rodor, que julgou procedente o pedido do 
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo decretando a dissolução do réu, o 
Conselho Regional de Técnicos Ópticos, Optometristas e Contatólogos do Estado do 
Espírito Santo, por reconhecer a constituição do mesmo para o fim precípuo de 
exercer atividades ilícitas.  
 
 
Conclusão  
 
Sem dúvida, o exame de refração é ato exclusivo médico, jamais podendo ser 
realizado por profissionais que não tenham qualificação, nem competência para 
trabalharem com tecidos vivos, suas variações e inúmeras patologias. Ou seja, o 
paciente pode ser portador de várias doenças, tais como, retinopatia diabética, 
glaucoma, catarata, patologias retinianas, neurites, tumores, uveítes, entre outras, 
que provavelmente não serão detectados por profissionais não médicos. Por 
conseguinte, o exame realizado por optometrista poderá retardar o diagnóstico, o 
tratamento e conseqüentemente limitar o prognóstico da doença, podendo acarretar 
seqüelas irreversíveis, que poderão resultar em cegueira. 
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Nesse contexto, somente o médico oftalmologista pode avaliar integralmente a 
saúde do indivíduo através de exame oftalmológico. Este procedimento vai além da  
prescrição de óculos ou de lentes sendo sua prática, pelos estabelecimentos 
ópticos, conseqüentemente, ilegal. Em suma, do ponto de vista legal, não há 
diploma que discipline a optometria, logo a prática dessa atividade por profissionais 
não médicos deve ser denunciada aos órgão competentes. 
É o parecer. 
 
Salvador, 12 de abril de 2008. 
 
 
 
Cons a. Nedy Neves  
Relatora 
 
 
 
 
 


