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Exercício Ilegal da Medicina:
A situação em alguns estados do Brasil
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David da Rocha Lucena

JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO enviou um questionário a presidentes das sociedades estaduais de
Oftalmologia solicitando informações sobre a atuação dos chamados optometristas. As respostas revelam

uma situação bastante complexa que exige, cada vez mais, a participação de todos os médicos oftalmologistas
na defesa da saúde ocular da população e das prerrogativas de sua profissão.
O questionário básico envolveu perguntas sobre a situação do exercício ilegal da Medicina por parte dos chamados
optometristas, sobre a possibilidade dos mesmos obterem alvarás de funcionamento para seus estabelecimentos por
parte das secretarias de vigilância sanitária,  sobre seu modo de ação (fixos em “consultórios” ou ambulando de cidade
em cidade), sobre a existência dos autodenominados conselhos regionais de óptica e optometria e sobre as ações
empreendidas em defesa da saúde ocular da população. A situação em alguns Estados, retratada pelos presidentes das
respectivas associações, é a seguinte:

David da Rocha Lucena
Presidente da Sociedade 
de Oftalmologia do Ceará 

Assim como em todo o Brasil, os
intitulados optometristas vem exer-
cendo ilegalmente a Medicina em
nosso Estado. Tanto na capital quanto
no interior do Estado os optometristas
têm conseguido obter alvarás de
funcionamento de casas de óptica,
embora seja necessário destacar que
a fiscalização da Vigilância Sanitária
do Município de Fortaleza já autuou
estabelecimentos desse tipo, por
constatar a presença de equipa-
mentos de uso exclusivo dos médicos
oftalmologistas.
Geralmente atuam em “consultórios”,
dentro de estabelecimentos ópticos,
mas há notícias de sua atuação de
forma itinerante, assim realizada com
o objetivo de dificultar ao máximo as
atividades de fiscalização do Poder
Público. Atuam principalmente na ex-
trema periferia da capital e nas cidade

mais pobres do interior do Estado. Os
locais preferidos para montagem de
seus “consultórios”, nas localidades
mais pobres, são funerárias e postos
de saúde, onde são apoiados por
agentes de saúde desinformados e, às
vezes, mal intencionados.
A Sociedade de Oftalmologia do
Ceará vem propondo ações judiciais,
solicitando providências às auto-
ridades e efetivado denúncias. Res-
salta-se que a adoção dessas me-
didas tem surtido efeito bastante
positivo junto à população e às pró-
prias autoridades. Também realiza-
mos trabalho de esclarecimentos jun-
to à população através de campanhas,
com panfletos nas ruas e faixas e car-
tazes nas instituições de saúde. Em
2009, realizamos três grandes cam-
panhas: Mutirão de Cirurgia de Cata-
rata, onde acabamos a fila de espera
na capital e região metropolitana
(realizadas 7.000 cirurgias em dezem-
bro, janeiro e fevereiro); Campanha
Ceará Contra o Glaucoma 2009 (junho

e julho) e a Campanha “De Olho no
Olho do Paciente Diabético” (novem-
bro), juntamente com a Sociedade
Brasileira de Diabetes-Regional Cea-
rá. Nestas ações, conseguimos total
apoio com ampla divulgação da im-
prensa.
O chamado Conselho Regional de
Óptica e Optometria do Ceará é
atuante, mas tem sido alvo de ques-
tionamentos nos âmbitos judicial e
administrativo, por prever em seu
estatuto o poder de fiscalização do
exercício da suposta “profissão” dos
optometristas, ao passo que tal prer-
rogativa fiscalizatória depende de au-
torização expressa em lei e se insere
nas competências dos conselhos re-
gionais de profissões, cuja natureza
jurídica é de direito público, o que não
é o caso desta sociedade civil.
Na minha avaliação, temos que mos-
trar a população que a saúde ocular
deve ser tratada por médicos e que os
principais diagnósticos de doenças
visuais são feitos durante uma con-
sulta para prescrição de óculos ou a-
daptação de lentes de contato.
Queremos que a população, princi-
palmente a mais pobre, saiba que os
médicos oftalmologistas estão preo-
cupados com a saúde ocular e estão
trabalhando para ampliar o acesso à
assistência oftalmológica.
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Fernando Pereira de Oliveira
Vice-presidente da Sociedade
de Oftalmologia do Estado de
Roraima 

Em Roraima, não temos este
problema. Uma vez, há aproxima-
damente quatro anos, tivemos um
caso de optometrista agindo em al-
gumas cidades do Estado, que foi
comunicado ao Conselho Regional de
Medicina do Estado de Roraima,
presidido pelo médico oftalmologista
Hiran Gonçalves, que tomou as devi-
das providencias. Na época, comuni-
camos a todos os secretários de
saúde. Em Roraima, a saúde ocular é
exercida somente pelo médico oftal-
mologista, inclusive com relação à
adaptação de lentes de contato. Es-
tamos na fronteira com a Venezuela.
Santa Elena de Uairen fica a cerca de
200 km e lá existe o chamado op-
tometrista, bem como na Guiana in-
glesa (Letten fica a 100 km). Entre-
tanto, com nossa vigilância e os escla-
recimentos feitos através dos meios
de comunicação, a situação é com-
pletamente favorável à saúde ocular
da população.

Sérgio Penna Barbi
Presidente do Departamento
de Oftalmologia da
Associação Médica de Minas
Gerais

Temos notícia de que optometristas
continuam agindo em Minas Gerais,
contando com a conivência de algu-
mas ópticas. Em 05 de março de 2008,
a Superintendência de Vigilância Sa-
nitária da Secretaria de Estado de Sa-
úde cassou todos os alvarás para os
optometristas e suspendeu a emis-
são de novas autorizações. A partir de
então, temos feito acompanhamento
constante da situação e encaminhado
todas as denúncias às autoridades
competentes.

Osmar Ernesto Neira Bonilla
Presidente da Sociedade de Oftalmologia do Amazonas

Temos quatro optometristas atuando no Estado do Amazonas, vinculados a
ópticas, o que lhes permite atuar no centro e na periferia de Manaus, bem como
em cidades próximas à capital. A Sociedade de Oftalmologia do Amazonas
contratou uma assessora de imprensa para ter melhores condições de chamar a
atenção da população sobre os riscos à saúde trazidos pela atuação destes
indivíduos. Temos também atuação política e o vereador Homero de Miranda
Leão já fez vários pronunciamentos sobre o tema. Assim que a Sociedade
recebe uma denúncia de qualquer colega, encaminha à Vigilância Sanitária, ao
Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público. Também temos atuado
no campo jurídico, com a assessoria de Alexandre Ribeiro.
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Rogério Nóbrega Rodrigues
Pereira
Presidente da Sociedade
Brasiliense de Oftalmologia

A situação é crítica no limite entre o
Distrito Federal e o Estado de Goiás,
uma região carente sob todos os
aspectos, onde não há fiscalização
adequada e proliferam os casos de
pessoas sem formação médica tra-
balhando em Oftalmologia. Atuam
dentro de consultórios montados em
ópticas ou em chamados “centros de
lentes de contato”, que funcionam
sem qualquer alvará da Vigilância
Sanitária, embora o órgão emita si-
nais contraditórios, pois vários de
seus representantes afirmam existir
regulamentação da ANVISA que per-
mite a venda de lentes de contato em
estabelecimentos ópticos.
A Sociedade Brasiliense de Oftal-
mologia tem feito denúncias à Vigi-
lância Sanitária e abrimos um pro-
cesso contra uma óptica por pres-

Paulo José Suassuna de Medeiros
Presidente da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco

Atualmente, estamos conseguindo anular boa parte da atuação dos chamados
optometristas no nosso Estado, principalmente no Recife, ganhando, com a
ajuda do nosso competente e dedicado advogado, Frederico Cox, varias ações
na Justiça. Conseguimos, por exemplo, a suspensão da emissão de certificados
pelo Conselho Regional de Óptica e Optometria. A vigilância sanitária não libera
alvará para consultório de optometria em Pernambuco, mas sabemos que,
principalmente no interior do Estado, infelizmente ainda existe número razoável
de optometristas atuantes, que contam com o apoio de óticas para continuar
suas atividades.
Temos tido bons resultados solicitando aos colegas Oftalmologistas que enviem
todas as receitas de optometristas que cheguem em suas mãos, com endereço
e carimbo legíveis. Com isto, a sociedade encaminha denúncias ao Ministério
Público, por exercício ilegal da Medicina e à Vigilância Sanitária, por ausência
do alvará.

crição de lentes de contato com equi-
pamento oftalmológico. Embora eu
não saiba da existência de qualquer
conselho regional de óptica e
optometria, não podemos esquecer
que a sede do chamado Conselho
Brasileiro de Óptica e Optometria fica
no Distrito Federal.
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