
 

Ofício nº 128/2019/SEJUR/CBO 
 

Brasília/DF, 22 de agosto de 2019. 
 
Exmo. (a) Senhor (a) 
Presidente da Câmara de vereadores de Blumenau/SC 
 
Exmo. (a) Senhor (a) 
Presidente da Comissão Permanente de Justiça e Redação. 
 
Exmo. (a) Senhor (a) 
Jovino Cardoso Neto 
Vereador 
 
Senhor(es) Vereador(as) 
 
Assunto: PROJETO DE LEI Nº 7899/2019 que dispõe sobre o funcionamento de 
gabinetes optométricos de profissionais habilitados para o atendimento à saúde visual 
primária na rede privada do Município de Blumenau/SC. 

 
Excelentíssimos Senhores, 

 
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia – CBO, tomou conhecimento, 

através de solicitação realizada por médicos oftalmologistas da região, que tramita nesta casa o 
PL 7899/2019 que busca instituir neste município a possibilidade de instalação de “clínicas e 
consultórios de optometria”, travestidos de “gabinetes optométricos” para atendimento à 
pacientes. 

Dessa forma, é necessário trazer ao conhecimento desta casa que a realização de 
atendimentos, exames e consultas por profissionais não habilitados para tal configura gravíssimo 
risco à saúde da população como um todo, merecendo assim a sua respectiva proteção por parte 
das autoridades públicas, sob pena de configurar, inclusive, ato de improbidade administrativa 
nos moldes do artigo 10, incisos I, IX, XI, XIV, e do artigo 11, inciso I, todos da Lei 8.429/92.  

Isso porque, a legalização de exercício profissional é de competência privativa 
da União e de atribuição a órgãos de fiscalização profissional, não podendo ser matéria de debate 
ou mesmo de edição de lei em âmbito estadual e/ou municipal. Caso venha essa casa legislativa 
a regulamentar em lei municipal uma “ocupação/profissão”, estará admitindo a 
inconstitucionalidade formal e material desta anomalia legislativa. 

Em casos similares, já houve, tanto o veto como declarações de 
inconstitucionalidades de leis municipais com o mesmo objeto, a saber: 



 

MUNICÍPÍO DECISÃO 

APARECIDA DE 
GOIÂNIA/GO 

Declarada inconstitucional 
pelo TJGO 

SORRISO/MT Prefeitura revogou a lei. 

DRACENA/SP 
Declarada inconstitucional 

pelo TJSP 

CAMPINAS/SP 

Parecer negativo da 
procuradoria da câmara de 

vereadores por vício de 
inconstitucionalidade 

BOCAÍNA/SP Prefeitura revogou a lei. 

GANDÚ/BA 
Suspensa liminarmente pelo 

TJBA 

BARRA DO CORDA/MA 

Suspensa liminarmente 
pelo TRF1, com 

imposição de multa ao 
patrimônio pessoal do 
prefeito e vereadores 

RONDONÓPOLIS/MT 
Ação Civil Pública em 

tramitação. 

ITAGI/BA 
Suspensa liminarmente pelo 

TJBA 

CAMPINAS/SP 
Suspensa Liminarmente pelo 

TJSP 

 

Caso especial a ser informado trata-se do município de Barra do Corda/MA, em 
que na decisão de suspensão liminar da referida lei foi determinado: 

“Ante tudo que foi exposto, CONCEDO a tutela de urgência pleitada em todos 
seus termos, para determinar que adote os procedimentos necessários para que: 
a) suspenda, no prazo de 48 horas, os efeitos da Lei Municipal nº 811/2016, a contar 
da ciência desta decisão; 



 

b) suspenda, também no prazo de 48 horas, todos os contratos firmados com 
profissionais de optometria, baseados na lei em comento; 
c) interrompa imediatamente os atendimentos realizados por profissionais 
optometristas, baseados na lei em comento; 
d) abstenha-se de expedir alvarás sanitários para o funcionamento de Consultórios 
Optométricos, bem como contratar profissionais não médicos e inabilitados para a 
realização de exames e consultas pertinentes à saúde ocular no âmbito da atenção 
primária à saúde; e 
e) dê publicidade a esta decisão pelos meios oficiais; 
Para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, fixo 
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada alvará expedido ou 
profissional contratado a partir da publicação desta decisão, que deverá 
recair sobre o patrimônio pessoal do Prefeito e do Presidente da Câmara 
Municipal, bem como revertida ao Fundo de Ações Estratégicas e 
Compensações – FAEC”. 
 

Isso porque, o conteúdo deste tipo de projeto de lei viola a legislação federal 
vigorante, quanto ao exercício da optometria no Brasil, eis que, este é o entendimento utilizado 
pelos Tribunais pátrios, em especial o Superior Tribunal de Justiça. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. OPTOMETRIA. PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICO. 
IMPOSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DOS DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934. 
AUTOS DE INFRAÇÃO REGULARES. DIREITO SUPERVENIENTE 
INVOCADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO 
DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(Enunciado Administrativo 2). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, 
continuam em vigor as restrições impostas pelos Decretos 20.931/1932 e 
24.492/1934 ao exercício da optometria. Deste modo, tendo as autuações 
impugnadas nesta Ação se fundamentado na prática de atos privativos de médicos, 
em contrariedade à vedação legal, impõe-se a sua manutenção. Julgados: AgInt nos 
EDcl no AREsp. 440.940/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 
12.3.2018; AgInt no REsp. 1.369.360/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 
24.8.2017; AgRg no REsp. 1.413.107/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 
23.9.2015. 3. Não pode ser conhecida o Direito superveniente invocado originalmente em 
sede de Agravo Interno, em razão da falta de prequestionamento (EREsp. 805.804/ES, 
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 1.7.2015). 4. Agravo Interno dos 
PARTICULARES a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1384301/SC, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, 

DJe 01/04/2019) 



 

Perceba-se, pois, que não se trata de inviabilizar o exercício da profissão de 
optometrista, constitucionalmente garantido (artigo 5º, XIII, CF) como qualquer outra 
profissão, mas de adequá-lo às disposições legais vigentes, buscando pacificar eventual conflito 
existente entre esta profissão e a de médico. 

 Esses profissionais, que em sua maioria são formados por cursos de curtíssima 
duração  e baixíssima  qualidade  (vide  site  do  MEC  sobre  os  cursos  autorizados),  após 
“formados”, instalam-se em  consultórios, geralmente  coligados a  óticas,  completamente  
livres de  quaisquer  amarras legais ou  deontológicas  e dizem  estar aptos  a  emitir  prescrições  
para correções  ópticas  passíveis  de  aviamento  e  aquisição  com  descontos no  balcão  ao  
lado (CONSULTA Nº 2.479/2016 CREMESC). Contudo,   OPTOMETRISTAS   não   estão   
autorizados   legalmente   a   realizar exames,  consultas,  prescrever  lentes  de  grau,  realizar  
adaptação  de  lentes  de  contato,  ou possuir  consultório  para  atender  pacientes,  devendo  
ser  observadas  as  disposições  contidas na  legislação  aplicável  ao  caso,  Decreto  n.º  
20.931/32,  Decreto-Lei  nº  24.492/34  e  as disposições da Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato 
Médico). 
  
 No Brasil, o único  profissional autorizado  legalmente para  a  determinação  do  
diagnóstico  e  do  tratamento  de doenças é o MÉDICO, conforme o  parágrafo  único  do  
artigo  2º da lei federal 12.842/2013 (Lei do Ato Médico),  ao  dispor  que  o  médico  
desenvolverá  suas  ações profissionais no campo da atenção à saúde para: I -a promoção, a 
proteção e a recuperação da saúde; II -a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças e 
III -a reabilitação dos enfermos e portadores de deficiências.  
  
 As  ametropias  e  doenças  oculares  estão  estreitamente  relacionadas. Existem 
ametropia que  são  doenças  (miopia  maligna,  por  exemplo) e existem doenças,  oculares  e 
sistêmicas, que causam ou agravam ametropias. À guisa de exemplo, podemos citar algumas 
causas  de miopia  adquirida:  diabetes  mellitus,  catarata  nuclear,  espasmo  ciliar  (funcional, 
medicamentoso,  traumático,  tóxico),  toxemia  gravídica,  intoxicação  medicamentosa  (sulfas, 
inibidores  da  anidrasecarbônica,  fenotiazidas,  arsenicais),  síndrome  de  Horner,  fibroplasia 
retrolental,  homocistinúria,  síndrome  de  Marfan,  de  Marshall,  de  Kenny,  de  Schwartz,  de 
Stickler,  de  Weill-Marchesani,  de  Cornelia  De  Lange,  de  Ehlers-Danlos,  do  cromossoma 
XXXXY, de Noonan, de Alport e miastenia grave. Entre as doenças que causam hipermetropia 
temos:  intoxicação  medicamentosa  (cloroquina,  fenotiazidas,  meprobamato,  anti-
histamínicos, parassimpaticolíticos  sistêmicos  e tópicos, maconha,  imipramina  e  
bloqueadores ganglionares sistêmicos),  botulismo,  traumas  contusos  do  bulbo  ocular,  tumor  
orbitário,  síndrome  de  Adie, córnea   plana,   afacia,   microftalmo,   microglobo,   infecções   
várias,   aumento   da   pressão intracraniana,  porfiria  aguda,  aneurisma  da  artéria  comunicante  
posterior,  Síndrome  de  Vogt-Koianagi-Harada, edemas maculares de múltiplas etiologias, 
tumores metastáticos de coroide, carcinoma danasofaringe. 
  
 É   verdade   que   nem   sempre   a   existência   de   uma   ametropia   requer, 
necessariamente,  o  uso  de  lentes  corretoras  (óculos ou  lentes  de  contato).  Ao  contrário,  



 

há situações  em  que  a  prescrição  de  óculos,  mesmo  quando  se  diagnosticou  uma  
ametropia, agrava  a  sintomatologia  que  motivou  o  paciente  a  procurar  recursos.  É  também  
sabido  que, frequentemente, a queixa do paciente nada tem a ver com seu quadro 
refratométrico, mas se fundamenta   na   existência   de   doenças   oculares   outras   (em   geral, 
graves)que   só   o oftalmologista pode e sabe diagnosticar e tratar. 
  
 Diante dessa realidade médica atual e da complexidade fisiopatológica do olho, 
fica  claro  que  falta  ao  optometrista,  seja  qual  a  sua  formação  acadêmica,  o  conhecimento 
indispensável  para  orientar  o  paciente com  segurança,  sem  comprometer  ou  agravar  os 
seus problemas visuais ou outros problemas deles decorrentes. E, o que é pior, o exame ocular 
do optometrista,   rudimentar   e   incompleto   por   insuficiência   de   conhecimentos   e   de   
meios semiológicos, pode, com certeza, passar ao largo de muitas doenças oculares e sistêmicas 
que o médico oftalmologista fácil e prontamente diagnostica. 

Conclui-se, pois, que, no caso em comento, o respectivo projeto de lei, no que 
tange aos aspectos jurídicos, tem-se inadequação de constitucionalidade, visto que, a 
regulamentação do exercício de atividade profissional, nos termos do art. 22, XVI da 
Constituição Federal do Brasil, “compete privativamente à União legislar sobre … organização 
do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”. 

Em 2018 o TJSP declarou, após ação direta de inconstitucionalidade movida 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a inconstitucionalidade de lei do município de 
Dracena/SP: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 4.481, de 03 de 
novembro de 2015, do Município de Dracena que dispõe "sobre a inclusão da 
Atividade de Óptico Optometrista e da Prestação de Serviços da Optometria" – 
Preliminar de ilegitimidade ativa – Afastada – Norma que insere o exercício de 
Óptico Optometrista e prestação de serviços de Optometria Básica e Plena no rol 
das atividades de prestação de serviços no âmbito municipal – Artigo 3º da Lei nº 
4.481/2015 – Usurpação de competência – Ocorrência – Profissão que não consta 
da lista taxativa anexa à Lei Complementar nº 116/2003 - Atividade agregada e não 
autônoma, afastada a possibilidade, in casu, de interpretação extensiva - Afronta ao 
princípio federativo - Ofensa aos artigos 1º e 144, da Constituição do Estado de 
São Paulo. Pedido parcialmente procedente. (TJSP;  Direta de Inconstitucionalidade 
2182744-36.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: Órgão 
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 
18/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018). 

Cabe ressaltar, que em 2019 o TJSP suspendeu a eficácia da Lei Complementar 
219/2019 do município de Campinas/SP: 

“(...)Em exame perfunctório, próprio desta fase, reputo relevantes os fundamentos 
jurídicos do pedido - suposta usurpação de competência privativa da União -, 



 

levando-se, também, em consideração o princípio da causa petendi aberta no 
âmbito da ação direta, vislumbrando, à primeira vista, possível desrespeito à 
separação dos poderes, por invasão na esfera administrativa do Prefeito, ao dispor 
a norma local sobre a concessão de alvarás no Município. Paralelamente, está 
evidenciado o periculum in mora na medida em que a mantença do comando 
normativo pode viabilizar o exercício da medicina por profissionais sem habilitação 
técnica, caracterizada, portanto, a urgência de modo a justificar o deferimento da 
liminar. Destarte, sem adentrar no mérito da controvérsia, tarefa reservada ao 
exame do C. Órgão Especial, tenho por solução mais razoável, em juízo de cognição 
sumária, suspender a eficácia da Lei Complementar nº 219, de 26 de junho de 2019, 
do Município de Campinas, até o julgamento desta ação direta de 
inconstitucionalidade. Oficiem-se ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal 
de Campinas, solicitando-se informações no prazo legal. Cite-se o Procurador Geral 
do Estado, com posterior vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça. Int. São 
Paulo, 02 de julho de 2019. RENATO SARTORELLI” 

Segundo estabelece a legislação vigente em território nacional, cabe aos médicos, 
com exclusividade, a competência para realizar consultas, exames, diagnosticar doenças, 
prescrever o respectivo tratamento terapêutico1. 

Os ópticos e optometristas, que são a mesma “ocupação”, têm atribuições 
absolutamente distintas das do médico. Não se trata, a toda evidência, de menosprezar os 
optometristas ou ópticos, mas sim de se definir qual a atribuição dessas espécies de profissionais. 

Importante salientar que, em 30 de agosto de 2005, a Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados rejeitou o projeto de lei 2.783/2003, 
que visava regulamentar a profissão de optometrista e, por conseguinte, manteve a competência 
exclusiva dos oftalmologistas para o diagnóstico de enfermidade visuais. 

O parecer da relatora, Deputada Dra. Clair, noticiou a realização de audiências 
públicas na tramitação do projeto, e nessas audiências, coletaram-se dados estatísticos que 
indicam a necessidade dos conhecimentos específicos da oftalmologia para a prescrição de 
lentes, adquiridos ao longo dos 6 (seis) anos de graduação em medicina e mais 3 (três) de 
residência.  

Eis os dados mais significativos: 

a)estudos da associação médica britânica informam que 35% dos pacientes 
possuem afecções não detectadas por optometristas; 

 
1 Art. 4ª da Lei Federal 12.842/2013. 
 



 

b)optometristas prescrevem 35% de óculos desnecessariamente, contra 29% 
dos oftalmologistas; 

Com base nessas informações e em outros estudos produzidos no curso do 
processo legislativo, a il. Parlamentar catalogou várias patologias visuais não diagnosticáveis por 
optometristas: 

“Os optometristas costumam, para reforçar a legitimidade de suas 
reivindicações, dividir os problemas oculares em duas categorias: problemas 
refracionais (são as ametropias: miopia, hipermetropia, astigmatismo e 
presbiopia) e doenças oculares. Essa sistematização tem suas raízes 
fundadas na ignorância médico-oftalmológica da época do nascimento da 
optometria como profissão nos Estados Unidos. Hoje, sabemos que se trata 
de um equívoco, sem nenhum respaldo científico. No final do século XIX, 
já o vimos, os problemas oftalmológicos decorriam da necessidade de óculos 
e eram resolvidos com a prescrição deles. Hoje sabemos que a verdade não 
é essa. A Oftalmologia evoluiu extraordinariamente, incorporando 
conhecimentos diversificados e técnicas semiológicas, terapêuticas e 
cirúrgicas cada vez mais complexas, acuradas e refinadas. Não podemos 
encarar separadamente ametropias e doenças. Pois as ametropias são 
problemas médicos e não ergonômicos, como defendem os optometristas. 
E, como problemas médicos, são da competência exclusiva do 
oftalmologista. É importante considerar ainda a estreita relação entre 
ametropias (ou vícios de refração) e outras doenças oculares. A miopia 
maligna, uma doença ocular grave pelas profundas alterações que causa nas 
estruturas nobres do olho como a coróide e a retina, afeta 1.700.000 
brasileiros. Há doenças, oculares e sistêmicas, que causam ou agravam as 
ametropias. Como exemplo, podem ser citadas algumas causas da miopia 
adquirida: diabetes mellitus,  catarata nuclear, espasmo ciliar (funcional, 
medicamentoso, traumático, tóxico), toxemia gravídica, intoxicação 
medicamentosa (sulfas, inibidores de anidrase carbônica, fenotiazidas, 
arsenicais), síndrome de Horner, fibroplasia retrolental, hemocistinúria, 
síndrome de Marfan, de Marshall, de Kenny, de Schwartz, de Stickler, de 
Weill-Marchesani, de Cornelia de Lange, de Ehlers-Danlos, do cromossoma 
XXXXY, de Noonan, de Alport e miastemia grave. Entre as doenças que 
causam hipermetropia temos: intoxicação medicamentosa (cloroquina, 
fenotiazidas, meprobamato, anti-histamínicos, arassimpaticolíticos 
sistêmicos e tópicos, maconha, imipramina e bloqueadores ganglionares 
sistêmicos), botulismo, traumas contusos do bulbo ocular, tumor orbitário, 
síndrome de Adie, córnea plana, afacia, microftalmo, microglobo, infecções 
várias, aumento da pressão intracraniana, porfiria aguda, aneurisma da 
artéria comunicante posterior, Síndrome de Vogt-Koianagi-Harada, edemas 
maculares de múltiplas etiologias, tumores metastáticos de coróide e 



 

carcinoma do nasofaringe. As ametropias podem atuar como fator de risco 
para a instalação de doenças oculares graves e com significativo potencial 
cegante, como a obstrução venosa da retina, a degeneração macular 
relacionada à idade (ligadas, em geral, à hipermetropia) e o glaucoma 
(relacionado tanto à hipermetropia quanto à miopia). As ametropias 
também são causas ou se associam a alterações e doenças oculares muitas 
vezes de alto risco e que exigem cuidados médicos especiais clínicos ou 
cirúrgicos, como, por exemplo: exoftalmia, nistagmo, hipotensão ocular, 
estafiloma escleral, roturas da membrana de Descemet, hemorragias, 
roturas, pregas e descolamento de coróide, cegueira na infância, triplopia, 
miiodopsias, membrana neovascular subretiniana, hemorragias maculares, 
degenerações periféricas de retina, buracos e roturas retinianas, drusas de 
retina, descolamentos de retina, niseicônia, estrabismos, ambliopias e 
pseudopapiledema. Também é verdade que nem sempre a existência de 
uma ametropia requer, necessariamente, o uso de lentes corretoras (óculos 
ou lentes de contato). Ao contrário, há situações em que a prescrição de 
óculos, mesmo quando se diagnosticou uma ametropia, agrava a 
sintomatologia que motivou o paciente a procurar atendimento. É também 
sabido que muitas vezes a queixa do paciente nada tem a ver com seu quadro 
refratométrico, mas se fundamenta na existência de doenças oculares outras, 
em geral graves, que só o oftalmologista pode e sabe diagnosticar precoce e 
tratar eficientemente.”  

 

E mais adiante concluiu: 

 

“Atentando contra o fator modulador, que protege o consumidor e, pior, 
contra a saúde ocular da população, surge um elemento com interesses 
puramente mercantilistas: o optometrista, que pretende receitar, aviar e 
vender os óculos. O optometrista não está apto, como já vimos, a detectar as 
diversas doenças sistêmicas com repercussão ocular: diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica e cardiopatias, tumores oculares 
(retinoblastoma, melanoma) e extra-oculares, doenças bacterianas e virais 
(AIDS, citomegalovírus, por exemplo), hemopatias, artropatias, nefropatias, 
imunopatias, colagenose, tuberculose, toxoplasmose, dentre tantas outras. 
Nem mesmo as causas oculares de cegueira: descolamento de retina, 
degeneração macular relacionada à idade, degenerações retinocoroidianas, 
vasculopatias obstrutivas, neurites e neuropatias ópticas. Sequer as 
principais causas de cegueira reversíveis com cirurgias: cataratas e distrofias 
corneanas. Ele furta ao paciente a chance do diagnóstico de sua doença 
ocular, o qual, desavisado, deverá ter seu quadro visual e ocular deteriorado, 



 

na ilusão de que fora submetido ao exame oftalmológico por aquele 
profissional de branco (optometrista) que ele acredita ser um médico. O 
exame de refração é indissociável do exame médico oftalmológico. É um 
momento crucial da proteção médica ao paciente com queixa visual. Não 
podemos permitir que pessoas inabilitadas iludam aqueles brasileiros mais 
desprotegidos, aos quais se propõe um atendimento mais barato e enganoso, 
frustrando-o e tirando dele a oportunidade de salvar-se da deterioração 
ocular, da perda visual, da cegueira, ou, até mesmo, de proteger sua própria 
vida.” 

 

Em suma, a legislação vigente atribui aos médicos, com exclusividade, a realização 
de exames de vista, bem como a indicação para o uso de lentes de grau. Daí a conclusão que 
exames de refração (que se destina justamente à prescrição de óculos) e a adaptação de lentes 
de contato (que abrangeria "fazer avaliação lacrimal", "definir tipo de lente" e "colocar lentes de 
teste no olho", dentre outras atividades) não podem ser realizados por optometristas, tampouco 
por técnicos em optometria, na medida em que o artigo 39 do Decreto n.º 20.931/32 proíbe as 
casas de ótica de "confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica". 

Resumindo, a normatização é clara ao dispor que a venda de lentes de grau 
somente se pode dar mediante a apresentação de fórmula ótica de médico. 

Cabe consignar que os atos privativos dos médicos têm como objetivo a 
profilaxia ou diagnóstico de enfermidades, a terapêutica e a reabilitação dos pacientes. Tais atos 
e procedimentos devem utilizar os recursos técnicos e científicos disponíveis, dentro dos limites 
legais e do Código de Ética. O profissional médico para atuar e divulgar habilitação em 
determinada especialidade tem que ter a especialização homologada pelo CRM e, se desrespeitar 
a norma do Conselho, fica sujeito às sanções aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.  

O curso de Medicina dura em média seis anos, a especialização em oftalmologia 
requer no mínimo mais três anos. Assim, os oftalmologistas são os profissionais médicos 
habilitados na medicina para atuar na promoção, proteção e a recuperação da saúde; a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças e a reabilitação dos enfermos e portadores 
de deficiências. Dessa forma, a medicina atribui grande importância aos cuidados e 
procedimentos aplicados à saúde dos olhos por profissionais devidamente habilitados, 
considerando as graves implicações de um tratamento equivocado, inclusive no tocante à 
identificação de doenças, o que pode inviabilizar algum tipo de procedimento.   

A realização de consultas, exames de fundo de olho, aplicação de colírio entre 
outros procedimentos do “exame de vista”, e obviamente, não podem ser considerados “não 
invasivos”. Daí conclui-se, que a capacitação técnica não pode estar limitada à execução do 
procedimento, requer um prognóstico favorável à execução do ato, com informações 
pormenorizadas sobre a reação das células oculares e suas funções em relação a esses 
procedimentos.  



 

Dessa forma, o médico oftalmologista, devido ao conhecimento básico na área 
de anatomia e fisiopatologia, e da possibilidade de diagnóstico prévio de doença impeditiva do 
ato e/ou da terapêutica adequada se for o caso, como a prescrição de lentes de grau, 
caracterizando o procedimento como ato médico. 

A Lei 3.268/57, regulamenta o exercício da medicina no Brasil, entre outros 
diplomas legais. A resolução 8/68, do Conselho Federal de Medicina que dispõe sobre o 
currículo básico dos cursos de graduação ministrado ao longo de 06 (seis) anos em aulas práticas 
e teóricas, inclusive com estágios em hospitais e assemelhados, regula a formação do profissional 
médico.  

Habilitado, após colação de grau, poderá especializar-se em qualquer dos ramos 
da ciência médica. A especialização consiste em estudos e estágios por período de três anos, 
subordinando-se para o efetivo exercício da especialização nos Conselhos Regionais de 
Medicina.  

Atendidos todos os pressupostos e requisitos para o efetivo exercício da 
medicina, a legislação garante aos profissionais regularmente habilitados à exclusividade no 
tratamento das práticas concernentes à prevenção da saúde dos pacientes, ao diagnóstico e a 
terapia de suas moléstias. A exclusividade atende no disposto no artigo 5º; inciso XIII da 
Constituição Federal/88, que estabelece condições de capacitação para o exercício profissional, 
tendo o legislador especial tipificado como delito, de acordo com o art. 282 do Código Penal, a 
prática de atos médicos por aquele não habilitado legalmente.  

A lei Federal 12.842/2013 define o que é diagnóstico nosológico no §1º de seu 
artigo 4º, quando dita que é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida 
como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada 
por, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes critérios:  I - agente etiológico reconhecido; II - grupo 
identificável de sinais ou sintomas e III - alterações anatômicas ou psicopatológicas. 

Como alertado anteriormente, a lei também responde quem é o profissional 
autorizado legalmente para a determinação do diagnóstico e do tratamento de doenças, em seu 
parágrafo único do artigo 2º, ao dispor que o médico desenvolverá suas ações profissionais no 
campo da atenção à saúde para: I - a promoção, a proteção e a recuperação da saúde; II - a 
prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças e III - a reabilitação dos enfermos e  

Atualmente, existem pelo menos 13 profissões relacionadas à área da saúde, em 
que o campo de atuação é delimitado pela lei, acima de quaisquer interesses e objetivos das 
respectivas categorias profissionais, primando-se o interesse público. A qual a optometria não 
faz parte. 

Ressalte-se, que os profissionais não-médicos da área de saúde estão impedidos 
de praticar atos médicos, em procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, tidos como 
invasivos em maior ou menor grau, porquanto não há respaldo legal em simples 
regulamentações emitidas pelos Conselhos, pois o normativo infralegal não tem o condão de 



 

restringir ou ampliar o exercício profissional. Ou seja, a lei dispõe sobre os limites do campo de 
atuação profissional, considerando a jurisdição dos respectivos órgãos de fiscalização 
profissional, nos termos do inciso XIII, artigo 5º da Constituição Federal.    

Ademais, o Decreto Federal n.º 20.931 de 11 de janeiro de 1932 que regula e 
fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de 
farmacêutico, parteira e enfermeira, estabelece em seu art. 3º que: 

Os optometristas, práticos de farmácia, massagistas e duchistas estão também 
sujeitos à fiscalização, só podendo exercer a profissão respectiva se provarem a sua 
habilitação a juízo da autoridade sanitária. 

O art. 38 do mesmo diploma é claro ao dispor que optometrista não pode 
exercer atos privativos de médico. Veja-se: 

É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e 
ortopedistas 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. 

O Decreto n.º 24.492/34, o qual aduz: 

Art. 13 - É expressamente proibido ao proprietário, sócio gerente, ótico prático e 
demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou 
aconselhar o uso de lentes de gráu, sob pena de processo por exercício ilegal da 
medicina, além das outras penalidades previstas em lei. 

Art. 14 - O estabelecimento de venda de lentes de gráu só poderá fornecer lentes 
de gráu mediante apresentação da fórmula ótica de médico, cujo diploma se ache 
devidamente registrado na repartição competente. 

Art. 15 - Ao estabelecimento de venda de lentes de grau só é permitido, 
independente da receita médica, substituir por lentes de grau idêntico aquelas que 
forem apresentadas danificadas, vender vidros protetores sem grau, executar 
concertos nas armações das lentes e substituir as armações quando necessário. 

Art. 16 -  O estabelecimento comercial de venda de lentes de grau não pode ter 
consultório médico, em qualquer de seus compartimentos ou dependências, não 
sendo permitido ao médico sua instalação em lugar de acesso obrigatório pelo 
estabelecimento. 

§ 1º É vedado ao estabelecimento comercial manter consultório médico mesmo 
fora das suas dependências; indicar médico oculista que dê aos seus recomendados 



 

vantagens não concedidos aos demais clientes e a distribuir cartões ou vales que 
deem direito a consultas gratuitas, remuneradas ou com redução de preço. 

§ 2º É proibido aos médicos oftalmologistas, seja por que processo for, indicar 
determinado estabelecimento de venda de lentes de grau para o aviamento de suas 
prescrições. 

Art. 17 - É proibida a existência de câmara escura no estabelecimento de venda de 
lentes de gráu, bem assim ter em pleno funcionamento aparelhos próprios para o 
exame dos olhos, cartazes e anúncios com oferecimento de exame da vista. 

Embora a profissão de optometrista conste da classificação brasileira de 
ocupação publicada a partir da Portaria n.º 397/2002, Código 3223-05, parte desta portaria foi 
declara inconstitucional pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a possibilidade de que o 
referido profissional realize consultas/exames e/ou prescreva a utilização de lentes e óculos. 
Veja-se: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA – DEFESA COLETIVA DE CONSUMIDORES – 
OPTOMETRISTAS – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO 
CARACTERIZADA – VERIFICAÇÃO DA RECEPÇÃO MATERIAL DE NORMA 
PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – INVIABILIDADE – VIGÊNCIA DO 
DECRETO 20.931/1932 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA – PORTARIA DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 397/2002 – 
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. Não ocorre ofensa aos arts. 165, 458 e 
535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões 
essenciais ao julgamento da lide. 2. É inviável, em recurso especial, a verificação quanto 
à recepção material de norma pela Constituição de 1988, pois reforge à competência 
deste Tribunal Superior, uma vez que possui nítido caráter constitucional. Precedentes 
do STJ. 3. Estão em vigor os dispositivos do Decreto 20.931/1932 que tratam do 
profissional de optometria, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os 
revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 
533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal. 4. A Portaria 397/2002 do 
Ministério do Trabalho e Emprego é parcialmente inconstitucional, uma vez que 
extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem 
exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes. 5. Recurso 
especial parcialmente conhecido e não provido (STJ - REsp: 1169991 RO 
2009/0239906-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 
04/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2010).  

A medição de acuidade visual e a adaptação de lentes de contato são atividades que 
englobam o “exame de vista”, não podendo dele se dissociar. No entanto, dela não pode 
decorrer que haja avaliação dessa medicação da acuidade visual ou que haja a prescrição das 
lentes que se submeterão à adaptação. A redução da acuidade visual é um sintoma percebido 



 

que pode estar relacionado a diversas doenças, de forma que, por ser definida como sintoma, 
constata-se ser ela um critério de diagnóstico nosológico, o qual depende de avaliação de 
profissional da medicina. 

A prescrição de lentes é uma das terapias indicadas para algumas doenças que 
podem ser diagnosticadas a partir da avaliação médica, portanto, trata-se de ato privativo do 
profissional de medicina. 

Ademais, “a saúde visual não pode ser tratada de modo segregado: os vícios de 
refração, como abundantemente demonstrado nesse feito, podem ser consequências de doenças 
ou não, é claro; mas separar se a queixa visual é vício de refração comum ou sintoma da doença 
é diagnóstico médico” (pronunciamento do Ministério Público Federal na ADPF n.º 131). 

Além disso, em análise com grau de profundidade adequado a esta fase processual, 
tenho que são relevantes os fundamentos da ação quanto à inconstitucionalidade da norma aqui 
tratada, em especial por violação da competência legislativa exclusiva da União Federal 
estabelecida pelos artigos 22, inciso XVI. 

A possibilidade de a população deste estado sofrer com os atendimentos 
ilegais dos profissionais em optometria e sem possibilidade de um correto prognóstico 
e consequente diagnóstico médico, basta para caracterizar o perigo de dano, sendo 
relevante, por outro lado, notar a inexistência de risco de dano inverso. 

Ressalte-se que, numa análise isenta do tema, é que a atividade dos optometristas 
não é ilegal, desde que cumpridas e respeitadas às disposições legais mencionadas, o que não 
acontecerá no caso concreto apurado. 

Conclusão inequívoca da leitura acima é de que (1) é terminantemente proibido aos 
optometristas a instalação de consultórios para atender clientes. Assim, o optometrista está 
absolutamente impedido de atender clientes, ou seja, de ter acesso a qualquer pessoa da 
sociedade com o objetivo de realizar consulta. Impedido está o seu acesso à população. 

Essa constatação é lógica, pois para atender pacientes e realizar diagnósticos 
nosológicos é essencial autorização legal e, no Brasil de hoje, somente o médico possui essa 
autorização. 

Outra conclusão cristalina é a de que está terminantemente proibido (2) às casas de 
ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar 
consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos. Aqui novamente se ressalta 
a impossibilidade e vedação de atendimento da população pelo optometrista. 

Ressalte-se que o Art. 38 é complementado pelo Art. 39 sob o mesmo fundamento, 
qual seja, o optometrista não possui competência legal para realizar diagnósticos nosológicos – 
sendo proibido de atender pacientes. 



 

Destarte, projetos de lei semelhantes, até mesmo com tramitação no 
Congresso Nacional (documentos anexos), já foram rejeitados pelas respectivas 
Comissões de Constituição e Justiça ou Comissão de Trabalho, Administração e Serviço 
Público. 

Sendo assim, uma vez já vetado pelo Congresso Nacional, órgão 
parlamentar de representação máxima deste País, inviável a discussão sobre este tema 
por órgão legislativo que não possuem a competência constitucional para legislar sobre 
exercício profissional. 

Desta forma, este município, ao disciplinar matéria reservada a competência 
da União, como ocorre na hipótese, viola o princípio federativo que tem por fundamento 
a distribuição das competências entre os entes federado. 

Não pode o legislador estadual e municipal, a pretexto de legislar sobre 
assuntos de interesse local ou suplementar à legislação federal ou estadual de ordem 
geral, invadir a competência legislativa destes entes federativos superiores (RE 313.060, 
Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 29-11-2005, Segunda Turma, DJ de 24-2-2006). 

Diante do exposto, requer que esta casa legislativa adote as medidas necessárias para 
que seja observado os documentos anexos, no intuito de vetar qualquer tramitação de projeto 
de lei nesse sentido, sob pena de usurpação da competência da União. 

 Solicitamos, que notificações sobre este procedimento sejam encaminhadas ao e-
mail: juridico.brasilia@cbo.com.br ou no endereço abaixo transcrito. Por oportuno, renovamos 
nossos préstimos e estima e consideração e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos 
que considerar necessários.  

Sem mais para o momento, renovamos nossos préstimos de estima e consideração.  
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