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O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
(CBO) criou uma comissão formada por
médicas oftalmologistas para organi-
zar a comemoração do Dia Mundial da
Visão, que em 2009 será comemorado
em 08 de outubro e terá como tema
“Saúde Ocular da Mulher”.
A Comissão é coordenada por Andréa
Araujo Zin e composta também por
Ana Tereza Ramos Moreira, Célia Re-
gina Nakanami, Christiana V. Rebello
Hilgert, Cleusa Coral Ghanem, Cristina
Maria Bittencourt Garrido, Denise For-
nazari de Oliveira, Fabienne Camilo da
Silveira Pirajá. Fabíola Mansur de
Carvalho, Liana Maria V. O. Ventura,
Islane Maria Castro Verçosa, Maria de
Lourdes Veronese Rodrigues, Mônica

Maria Carvalho de Queiroz, Marlene
de Miranda, Norma Helen Medina,
Roberta de Ventura Urbano e Rosane
Silvestre de Castro.
O Dia Mundial da Visão é um evento
anual, celebrado na segunda quinta-
feira de outubro, com o objetivo de
chamar a atenção da comunidade para
a problemática da cegueira e cons-
cientizar a sociedade para o fato de
que cerca de 80% dos casos de ce-
gueira são resultantes de causas evi-
táveis ou tratáveis. Foi instituído pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)
e pela Agência Internacional de Pre-
venção da Cegueira (IAPB) como parte
da Campanha Visão 20/20: O Direito à
Visão •

A coordenadora da comissão,
Andréa Araujo Zin

Os estabelecimentos ópticos do Esta-
do do Paraná estão proibidos de con-
feccionar lentes de grau sem receita
médica, bem como estão proibidos de
confeccionar lentes de grau a partir de
receitas emitidas por quaisquer outros
profissionais que não sejam médicos
registrados no Conselho Regional de
Medicina. Caso contrário, estarão su-
jeitas a penalidades previstas na le-
gislação sanitária daquela unidade da
Federação.
Seguindo o caminho trilhado por Mi-
nas Gerais e Goiás, as autoridades es-
taduais paranaenses emitiram legis-
lação própria que harmonizou a situa-
ção da comercialização de produtos
ópticos no Estado com a legislação fe-
deral em vigor, bem como estabeleceu
medidas punitivas para os infratores.

sível. Com a atuação das autoridades
estaduais e municipais, a agilidade na
defesa da saúde ocular da população
e das prerrogativas profissionais dos
médicos oftalmologistas é muito
maior”, afirmou.
Já para o presidente do CBO, Ha-
milton Moreira, a Resolução emitida
no Paraná consolida a tendência para
criação de mecanismos estaduais e
locais para reafirmar a legislação
federal, bem como de fazer com que
os respresentantes dessas esferas de
poder participem da fiscalização e das
autuações necessárias para a defesa
da saúde ocular da população.
“Cabe aos oftalmologistas esclarecer
às autoridades sobre a necessidade
de medidas semelhantes em todos os
Estados e, quando conquistadas, fazer
com que sejam cumpridas e fiscali-
zadas em benefício da população”,
afirmou Hamilton Moreira •

Isto foi obtido através da Resolução nº
285/09, publicada no Diário Oficial do
Estado de 30 de junho de 2009, as-
sinada pelo Secretario de Estado da
Saúde do Paraná, Gilberto Berguio
Martin.
De acordo com o presidente da As-
sociação Paranaense de Oftalmologia,
Ezequiel Portella, a resolução veio a-
tender a uma antiga reivindicação dos
oftalmologistas parananeses que, com
o apoio do CBO, mobilizaram-se para
esclarecer as autoridades de saúde
sobre a ilegalidade da atuação dos
chamados optometristas no Estado e
sobre os riscos que tal situação trazia
à saúde ocular da população.
“Todos sabemos que a legislação fe-
deral em vigor é clara de que lentes de
grau só podem ser confeccionadas a
partir da prescrição médica. Mas to-
dos também sabemos que fazer cum-
prir uma legislação federal nos mais
diferentes municípios é quase impos-

O presidente da APO,
Ezequiel Portella

Dia Mundial da Saúde Ocular

O Dia Mundial da Visão,
que em 2009 será
comemorado em 08 de
outubro e terá como tema
“Saúde Ocular da Mulher”.

Resolução das autoridades paranaenses: 
lentes de grau, só com prescrição médica
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A íntegra da Resolução SESA nº 285/2009 é a seguinte:

Napoleão Puentes, Walbert Paula 
e Souza, o senador Álvaro Dias e
Hamilton Moreira

Em 18 de julho, o presidente do CBO, Hamilton Moreira,
acompanhado pelo oftalmologista paranaense Walbert Paula e
Souza e pelo assessor parlamentar do CBO Napoleão Puentes
Salles, manteve uma audiência com o senador Álvaro Dias
(PSDB/PR), com a participação dos deputados federais Eleuses
Paiva (DEM/SP), Ângelo Vanhoni (PT/PR) e André Zacharow
(PMDB/PR).
Na audiência, os representantes da Oftalmologia brasileira
discutiram com os parlamentares o apoio que pode ser dado à
portaria da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná que defende
a saúde ocular da população •

Dispõe sobre as condições sanitárias para a instalação e funcionamento dos Estabelecimentos Ópticos e Laboratórios
Ópticos.
O Secretário de Estado da Saúde do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 45, inciso XIV, da Lei Estadual
n 8485, de 03 de junho de 1987; Decreto Estadual n 777 de maio de 2007, e Decreto Estadual n 5711 de 23 maio de 2002
artigo 577 e,
- considerando o disposto na Lei Federal n. 8.080/90, artigos 15, I e XI, 17 , III e XI e na Lei Estadual n 13.331, de 23 de
novembro de 2001 e Decreto Estadual n 5.711, de 23 de maio de 2002, artigo 577,
- considerando o disposto no Decreto Federal 24.472/34, que baixa instrução sobre o Decreto Federal n 20.931/32 na parte
relativa à venda de lentes de grau;
- considerando o Decreto n 77.052/76 que dispõe sobre fiscalização sanitária das condições de exercício das profissões e
ocupações técnicas e auxiliares, relacionadas diretamente com a saúde,
- considerando o Código de Saúde do Estado do Paraná, normatizado pela Lei Estadual n 13.331 de 23/11/2001 e pelo
Decreto Estadual n 5.711, de 23/05/2002, no art. 12 –XII e XIII, determina que compete ao Estado estabelecer normas
suplementares sobre promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, desde que observadas as normas gerais de
competência da União, e normatizar os procedimentos relativos às ações de saúde ou serviços inovadores que venham a ser
implantados no Estado, tanto por iniciativa do poder público como do setor privado”, 
- considerando que o exame de refração é indissociável do exame médico oftalmológico para detectar a diversas doenças
sistêmicas com repercusão ocular. É um momento crucial da proteção médica ao paciente com queixa visual;
- considerando a necessidade de manter em elevada qualidade os serviços de interesse à saúde, e disciplinar e controlar as
atividades de prestação de serviços em estabelecimentos óticos, à luz da Vigilância Sanitária,
Resolve:
Artigo 1º - Ao Estabelecimento Óptico, nos termos da lei, vedar a confecção de lentes de grau sem prescrição médica.
Artigo 2º Vedar a realização de exames óticos nas dependências dos estabelecimentos Ópticos ou Laboratórios Ópticos.
Artigo 3º Vedar a prescrição de lentes de grau por profissional que não seja médico com registro no Conselho Regional de
Medicina.
Artigo 4º Vedar o aviamento de prescrições de lentes de grau emitidas por profissionais de formação diversa do disposto no
artigo 1º, ficando os estabelecimentos ópticos que descumprirem estas determinações sujeitas às sanções sanitárias, bem
como de natureza civil e criminal previstas na legislação sanitária.
Artigo 5º O descumprimento dos termos da presente resolução configura infração sanitária, implicando nas penalidades
previstas na lei Estadual 13.333 de 23 de novembro de 2001 e Decreto Estadual 5.711, de 23 de maio de 2002.
Artigo 6º A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 25 de junho de 2009

Gilberto Berguio Martin
Secretário de Estado
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