
CONSULTE O OPTOMETRISTA!
O Optometrista é o profissional da área da 
saúde, responsável pela avaliação primária 
da saúde visual e ocular. Formado em 
Optometria por instituições de ensino 
devidamente autorizadas, está capacitado 
para avaliar as anomalias do estado 
refrativo, sensório motor perceptual e 
ocular do paciente através da aplicação de 
provas não invasivas pertinentes. Detectar as 
alterações da acuidade visual, sensibilidade 
ao contraste, visão cromática, disfunções e 
alterações da visão binocular e campo visual.  

Realizar avaliação optometrica integral, 
avaliação ortóptica, exames para 
adaptação de lentes de contato, filtros 
terapêuticos, lentes prismáticas, 
lentes oftálmicas e próteses oculares 

Regionais Filiados:

para a analise, definição e execução de 
tratamentos, condutas terapêuticas não 
invasivas e não medicamentosas também 
estão dentro do seu campo de atuação.  

Sua formação permite ainda identificar 
alterações visuais de ordem patológica 
ocular (ex. catarata, glaucoma) ou sistêmica 
(ex. hipertensão, diabetes), nesses casos, 
encaminhando prontamente o paciente 
ao profissional médico competente.  

Em todo o mundo integra a equipe de 
cuidado com os olhos e sua atuação é 
fundamental no combate a cegueira 
evitável. A Organização Mundial da Saúde 
preconiza que a Optometria é a primeira 
barreira contra a cegueira evitável no 
mundo.

Aponte seu leitor de QR code para 
este código e assista ao vídeo 

explicativo “Os 3 o’s dos olhos”

Aponte seu leitor de QR code para 
este código e leia o documento

“Perfil do Optometrista Brasileiro”
Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria - CBOO
SDS Ed. Eldorado Bloco D nº 60 sala 113, Asa Sul - CONIC
Brasília/DF. CEP: 70392-901
Fone: (61) 3321-4689 ou (61) 98625-6347
Email: cboo@cboo.org.br
Site: www.cboo.org.br

@cbooconselho
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CROOPI - SOOSE - SINDOCOPPB - SROOAL - 
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CROOSC - CROORS - CROOPR - SINOOCOMA
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