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ConceitoConceito

 ““OptometriaOptometria éé a ciência que estuda o sistema visual, a ciência que estuda o sistema visual, 
habilitando profissionais independentes na habilitando profissionais independentes na áárea da rea da 
sasaúúde, que atuam na prevende, que atuam na prevençção de problemas ão de problemas 
oculares e sistêmicos; sendo ainda um especialista oculares e sistêmicos; sendo ainda um especialista 
na determinana determinaçção de defeitos refrativos e disfunão de defeitos refrativos e disfunçções ões 
visuais, especificando as avisuais, especificando as açções e medidas ões e medidas 
corretoras adequadas sem a utilizacorretoras adequadas sem a utilizaçção de drogas ou ão de drogas ou 
intervenintervençções cirões cirúúrgicasrgicas””

Fonte:IBOFonte:IBO

OrigemOrigem

 OPTOMETRIA NO MUNDOOPTOMETRIA NO MUNDO
 A Optometria como profissão jA Optometria como profissão jáá existe no mundo a mais existe no mundo a mais 

de 100 anos, tendo surgido como atividade pela primeira de 100 anos, tendo surgido como atividade pela primeira 
vez nos Estados Unidos por volta dos anos de 1860vez nos Estados Unidos por volta dos anos de 1860--
1870.1870.

Fonte:IBOFonte:IBO

A Optometria possui reconhecimento de OrganizaA Optometria possui reconhecimento de Organizaçções Mundiais :ões Mundiais :
 OMSOMS--ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO MUNDIAL DE SAÃO MUNDIAL DE SAÚÚDEDE

Afirma que o profissional em Optometria Afirma que o profissional em Optometria éé responsresponsáável pelo vel pelo 
atendimento primatendimento primáário a visãorio a visão

 OPAS OPAS –– ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO PANÃO PAN--AMERICANA DE SAAMERICANA DE SAÚÚDEDE
Preconiza desde 1984 sobre a importância da atenPreconiza desde 1984 sobre a importância da atençção ão 
primprimáária(prevenria(prevençção) como pilar da saão) como pilar da saúúde visual, servide visual, serviçço este o este 
realizado por Optometrista profissionais especializados e realizado por Optometrista profissionais especializados e 
preparados para esta funpreparados para esta funçção.ão.

ONU ONU –– ORGANIZAORGANIZAÇÇÃO DAS NAÃO DAS NAÇÇÕES UNIDASÕES UNIDAS
Reconhece a profissão de Optometrista como prestador de serviReconhece a profissão de Optometrista como prestador de serviçços os 
de atendimento primde atendimento primáário a visãorio a visão

Fonte:IBOFonte:IBO

 FORMAFORMAÇÇÃOÃO
O Profissional em Optometria tem formaO Profissional em Optometria tem formaçção de não de níível vel 
superior, qualificado para a prsuperior, qualificado para a práática da Optometria depois tica da Optometria depois 
de 4 anos de estudo em curso superior reconhecido pelo de 4 anos de estudo em curso superior reconhecido pelo 
MinistMinistéério da Educario da Educaçção e Cultura, ofertado por ão e Cultura, ofertado por 
Universidades habilitadas na forma da lei. Universidades habilitadas na forma da lei. 

Ulbra RSUlbra RS
Braz  Cubas SPBraz  Cubas SP
Universidade Universidade 
do Contestado SCdo Contestado SC



AplicaAplicaçções na Apadevões na Apadev

 AvaliaAvaliaçção  Funcional da Visãoão  Funcional da Visão
Parte objetiva e outra subjetivaParte objetiva e outra subjetiva
•• acuidade visualacuidade visual
•• sensibilidade a contrastesensibilidade a contraste
•• campo visualcampo visual
•• visão de coresvisão de cores
•• comportamentocomportamento

•• e entre outrose entre outros;;

 RealizaRealizaçção de servião de serviçços itinerantes: escolas, empresas, e os itinerantes: escolas, empresas, e 
entre outrosentre outros

 Estudos de casos e reuniões sistemEstudos de casos e reuniões sistemááticasticas
 Esclarecer a  sociedade sobre a deficiencia visualEsclarecer a  sociedade sobre a deficiencia visual
 AvaliaAvaliaçção Funcional da Visão em Orientaão Funcional da Visão em Orientaçção e ão e 

MobilidadeMobilidade
 EstimulaEstimulaçção Visual potencializaão Visual potencializaçção do resão do resííduo visual duo visual 

existenteexistente

Recursos na ApadevRecursos na Apadev

•• ÓÓptotipos adequadosptotipos adequados
•• Materiais com contrastesMateriais com contrastes
•• AuxAuxíílios lios óópticospticos
•• EspaEspaçço fo fíísico adequadosico adequado









PPúúblicoblico

•• RealizaRealizaçção em  todas as faixas etão em  todas as faixas etáárias AFVrias AFV
•• EstimulaEstimulaçção visual ão visual 
•• atendimentos sistematendimentos sistemááticosticos
•• orientaorientaçção aos paisão aos pais
•• orientaorientaçção a profissionaisão a profissionais
•• associado associado àà deficiencia visual e outrasdeficiencia visual e outras

LegislaLegislaççãoão

 ClassificaClassificaçção Brasileira de Ocupaão Brasileira de Ocupaçções do Ministões do Ministéério do rio do 
Trabalho e Emprego, cTrabalho e Emprego, cóódigo da famdigo da famíília nlia nºº 32233223

 MEC DOU MEC DOU 
•• 1 portaria ministerial 2948 outubro 20031 portaria ministerial 2948 outubro 2003
•• Portaria 1745 maio de 2005 Portaria 1745 maio de 2005 

Fonte: CBOO e IBOFonte: CBOO e IBO


