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RESOLUÇÃO CFM nº 1.965/11
Dispõe sobre a indicação, a adaptação e o 
acompanhamento do uso de lentes de contato, e 
considera-os como atos médicos exclusivos.
 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso 
das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 
de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 
nº 44. 045, de 19 de julho de 1958, e pela Lei nº 11. 
000, de 15 de dezembro de 2004, e
CONSIDERANDO que as lentes de contato são 
órteses oculares de sobreposição com diversas 
indicações na oftalmologia;
CONSIDERANDO que essas lentes estão em 
íntimo contato com a córnea e outras estruturas 
oculares;
CONSIDERANDO que as lentes de contato são 
passíveis de contaminação por agentes agressivos 
ao olho, como depósitos de lipídios e de proteínas 
acumulados durante o uso, colônias de 
microrganismos oriundos do meio ambiente e as 
próprias substâncias empregadas em sua limpeza; 
e que o contato do olho com esses agentes pode 
levar a reações alérgicas, tóxicas e infecciosas com 
consequências potencialmente graves;
CONSIDERANDO as características individuais, 
anatômicas e funcionais de cada globo ocular;
CONSIDERANDO que as lentes de contato 
inevitavelmente impõem à córnea algum grau de 
hipoxia, o que torna o olho mais suscetível a 
infecções e inflamações agudas e crônicas que 
podem alterar sua fisiologia;
CONSIDERANDO que a possibilidade do uso 
seguro de lentes de contato subordina-se a pré-
requisitos específicos, tanto de ordem médica 
quanto socioculturais, cuja satisfação precisa ser 
assegurada pelo exame médico;
CONSIDERANDO que há riscos associados ao uso 
de lentes de contato que impõem compromisso 
mútuo de acompanhamento periódico, regular e 
atento por parte do médico e do paciente;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na 
reunião plenária de 10/2/2011,
 
RESOLVE:
Art. 1º A indicação e a adaptação de lentes de 
contatos são procedimentos médicos exclusivos e 
integrais efetuados com a seguinte sequência:
a) Consulta médica;
b) Exames complementares;
c) Avaliação clínica da escolha das lentes;
d) Processos de adaptação;
e) Controle médico periódico.
 
Art 2º Ao médico cabe determinar as características 
das lentes (material, modelo, desenho e demais 
parâmetros técnicos) a serem utilizadas em cada 
caso.
 
Art. 3º Com vistas à segurança do procedimento, a 
indicação e processo de adaptação devem ser feitas 
pelo mesmo médico, sendo atos 

intransferíveis e não compartilhados.
 Art. 4º É direito do médico perceber honorários pelo 
procedimento de adaptação das lentes de contato, de acordo 
com a legislação vigente.
 
Art. 5º A presente resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2011

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 
          O exercício da medicina tem sido cada vez mais 
complexo no seio da sociedade. A evolução da ciência, das 
técnicas e da tecnologia torna necessário o uso de materiais 
que são meios de viabilização do trabalho médico, como as 
lentes de contato.
           O relato de inúmeras e graves complicações advindas 
do uso inadequado das lentes de contato e do seu comércio 
sem a devida avaliação oftalmológica tem sido uma constante 
neste Conselho Federal de Medicina.
          É fundamental que se entenda o que é a adaptação. 
Este ato médico envolve o exame oftalmológico, exames 
complementares quando houver indicação médica; engloba, 
ainda, os testes que podem ser desde um até vários, que 
podem durar de uma hora até vários dias, na busca pela lente 
de contato que melhor se adapte a um determinado olho.
           Encontrada a lente que oferece conforto, boa acuidade 
visual e baixo risco de danos à córnea, o paciente recebe 
treinamento quanto ao manuseio e aos cuidados de limpeza e 
desinfecção e é orientado quanto à forma de uso, determinada 
pelas condições do seu olho e tipo de lente. Aprende também a 
reconhecer os primeiros sinais de complicação. Uma vez 
liberado para uso, o médico determina, baseando-se nas 
condições de cada caso e tipo de lente, quando o paciente 
deverá voltar para controle, podendo ocorrer a necessidade de 
substituição da lente de contato após dias ou semanas de uso, 
por alterações ou modificações oculares ou da lente de 
contato adaptada, determinadas por seu uso.
           Há que sempre se preservar a salvaguarda da 
independência e autonomia do médico para estabelecer o 
número de consultas necessárias no período de 
acompanhamento, e a indicação, contraindicação, interrupção 
e reindicação de caráter temporário ou permanente ao uso das 
lentes de contato, em qualquer momento de avaliação médica.
           O médico é também responsável pelo consentimento 
livre e esclarecido ao paciente usuário de lente de contato, que 
deve esclarecer no mínimo a segurança, os riscos de 
complicações, as necessidades dos cuidados de limpeza e 
desinfecção, de controle médico e tempo de uso das lentes de 
contato adaptadas.
           A resolução, como proposta, tem o objetivo maior de 
preservar a saúde ocular da população, pois inibe a expansão 
ou a invasão do setor do comércio na esfera médica e vice-
versa e, desta forma, cria princípios e diretrizes para o 
procedimento médico de adaptação de lentes de contato. 
 
 
José Fernando Maia Vinagre
Coordenador da Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM
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O trabalho de adaptação de lentes de contato se constitui em uma área especializada 
dentro da Oftalmologia. 

Adaptar lentes de contato é um ato médico, que se inicia no momento em que o usuário em 
potencial realiza a consulta oftalmológica e se estende durante todo o período em que o 
paciente for usuário dessas lentes. 

São necessários retornos e novas consultas periódicas com o oftalmologista para que o 
usuário utilize as lentes dentro das melhores condições de segurança possíveis. 

A adaptação de lentes de contato em uma clínica oftalmológica deve ser um trabalho 
focado na saúde ocular do paciente, na especialização do serviço prestado e em elevados 
cuidados, tudo para evitar qualquer tipo de contaminação. 

As diretrizes básicas à seguir, objetivam oferecer ao oftalmologista, algumas informações 
importantes para que possa organizar o trabalho de adaptação de lentes de contato dentro 
dos mais rígidos padrões de qualidade.
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FORMAÇÃO MÉDICA

ESPAÇO FÍSICO E MATERIAIS

O médico oftalmologista deve buscar aprofundamento em conhecimentos necessários à 
área de lentes de contato, a fim de desenvolver um trabalho de elevado nível técnico. 

Dentro da Oftalmologia, a adaptação de lentes de contato é um ato que requer elevados 
conhecimentos médicos - além de informações sempre atualizadas - exigindo desse 
profissional, uma busca contínua por sua formação médica.

Para que seja possível o desenvolvimento do trabalho de adaptação de lentes de contato, 
o oftalmologista deverá ter um espaço físico preparado dentro de condições adequadas. 
Ele precisa transmitir ao paciente a especialização do trabalho, além de elevada 
preocupação com a higiene. 

Verifique se possui: 

? Piso e paredes de fácil higienização;
? Pia com torneira;
? Armários (para guardar produtos de limpeza e conservação de lentes de contato);
? Sabonete líquido;
? Toalhas de papel;
? Lenços de papel;
? Espelho;
? Luminosidade com boa intensidade;
? Pinças, ventosas e estojos para uso no consultório.
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CAIXA DE PROVAS E MATERIAIS
DE USO PROFISSIONAL

Os materiais necessários ao trabalho de adaptação de lentes de contato, que incluem os 
produtos para desinfecção, as caixas de provas (além dos blisters de lentes descartáveis), 
devem receber cuidados criteriosos para garantir a qualidade do trabalho de adaptação. 

Dentre esses cuidados, podemos citar:

? Blisters para teste: devem ser armazenados em local apropriado, cuja validade deve ser 
verificada periodicamente;

? Produtos de uso profissional para desinfecção das lentes das caixas de provas, assim como 
para uso durante os testes,  devem ser armazenados em local apropriado e ter a validade 
semanalmente verificada;

? Pinças, ventosas e estojos para uso interno devem ser cuidadosamente higienizados e 
armazenados adequadamente. 

Em relação às lentes não descartáveis, são necessários cuidados especiais no que se refere à 
limpeza e desinfecção das mesmas. À seguir, apresentamos algumas orientações em relação 
a essas lentes
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Lentes Gelatinosas
As lentes de contato gelatinosas não descartáveis, que compõem a caixa de provas da clínica 
oftalmológica, devem passar por um processo de desinfecção ou esterilização, para que 
potenciais agentes patogênicos sejam destruídos ou reduzidos a níveis seguros, assegurando-
se assim, os cuidados em relação à higiene com os materiais de teste e, consequentemente, 
com a saúde ocular dos pacientes que serão submetidos a testes de lentes de contato. 

O local para realização desse processo com as lentes de contato deverá ter:

? Pia com torneira;
? Sabonete para a assepsia das mãos (deve ser anti-séptico);
? Lixeira - deve ser de material lavável e com pedal.

Para o procedimento de desinfecção das lentes, o método a ser utilizado é o químico. Para a 
esterilização, o método a ser utilizado é o térmico. No caso das lentes gelatinosas, o médico 
poderá optar pelo método químico ou térmico, uma vez que ambos têm a sua eficácia 
comprovada.

Nas lentes rígidas, o método a ser utilizado é o químico em função das características da lente. 
Segundo Oliveira et all, reconhecem-se como satisfatórias a limpeza e a desinfecção das lentes 
de contato de teste na prevenção da transmissão de doenças e outras complicações, não sendo 
imprescindível sua esterilização.
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MÉTODO QUÍMICO

Nesse processo, utiliza-se produto multiuso com agentes limpadores e antimicrobianos que 
farão a limpeza e desinfecção das lentes de contato. Materiais necessários para a desinfecção 
química das lentes de contato:

? Alicate cravador;
? Lacres de alumínio “Flip Tear”;
? Livro para registro da desinfecção;
? Etiquetas.

O procedimento para esta desinfecção deverá observar as seguintes etapas:

? Lavar cuidadosamente as mãos com sabonete líquido anti-séptico e enxaguá-las 
abundantemente;
? Colocar a lente na palma das mãos e aplicar um produto multiuso para assepsia de lentes de 
contato, friccionando cuidadosamente a lente;
? Enxaguar abundantemente a lente com a solução multiuso;
? Introduzir a lente no vidro apropriado e limpo;
? Colocar a solução multiuso no vidro onde está a lente de contato em cerca de 1/3 de sua 
capacidade;
? Colocar a tampa de silicone;
? Aplicar o lacre metálico utilizando um alicate recravador;
? Etiquetar os vidros, com a data, horário, nome e assinatura do responsável;
? Registrar no livro de protocolos o procedimento realizado, informando:
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? Data;
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É preciso lembrar, que, de acordo com o fabricante, quando não manuseadas, as lentes podem 
ficar guardadas por um período que, dependendo da marca e orientação do fabricante, pode ser 
de até um mês sem que o produto precise ser trocado.

 Em períodos maiores do que os prescritos pelos fabricantes, as lentes devem ser novamente 
limpas e desinfetadas, trocando-se a solução do vidro.

O produto utilizado na desinfecção das lentes não pode ser reutilizado. Assim, a cada 
rompimento do lacre e manuseio da lente, o produto deve ser trocado e o procedimento para 
desinfecção química deverá ser novamente realizado. 

A autoclavagem é o método pelo qual as lentes são submetidas a uma temperatura elevada, em 
contato com vapor de água, durante o tempo necessário para que potenciais agentes 
patogênicos sejam destruídos ou reduzidos a níveis seguros. 

O aparelho de autoclave deverá possuir as seguintes informações:
? Nome e endereço do fabricante;
? Número de série ou outro sistema de identificação;
? Selo de inspeção por órgão de Saúde Pública.

Aparelho e materiais necessários para a autoclavagem de lentes de contato
? Autoclave;
? Alicate cravador;
? Lacres de alumínio “Flip Tear”;
? Livro para registro da esterilização;
? Etiquetas.

MÉTODO TÉRMICO

9

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�d�i�r�e�t�r�i�z�e�s�_�a�c

�t�e�rÿÿ�a�-�f�e�i�r�a�,� �2�9� �d�e� �n�o�v�e�m�b�r�o� �d�e� �2�0�1�1� �1�2�:�0�4�:�2�9



CICLO DE ESTERELIZAÇÃO
Cada ciclo de esterilização deve ser registrado em livro disponibilizado ao lado do aparelho de 
autoclave, onde devem conter as seguintes informações:

? Data;
? Identificação do operador;
? Identificação do ciclo;
? Horário de início e término do ciclo;
? Pressão da câmara durante todo o ciclo;
? Temperatura da câmara durante todo o ciclo;
? Assinatura do operador.

PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO

Para as lentes de contato gelatinosas, no processamento de rotina, recomenda-se a temperatura 
de +121º C por 30 minutos. 

Para sua realização, devem-se observar as seguintes etapas:

1 - Lavar as mãos com sabonete líquido anti-séptico e enxaguá-las abundantemente;

2 - Colocar a lente na palma da mão e aplicar um produto multiuso para assepsia de lentes de 
contato, friccionando cuidadosamente a lente;
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3 - Enxaguar abundantemente a lente com solução de cloreto de sódio a 0.9%;

4 - Colocar no vidro com a lente de contato, em 2/3 de sua capacidade, a solução de cloreto de 
sódio a 0.9%;

5 - Colocar a tampa de silicone no vidro;

6 - Lacrar o vidro com lacre de alumínio, utilizando o alicate cravador;

7 - Acondicionar os vidros em bandeja apropriada da autoclave;

8 - Utilizar procedimento que permita a identificação dos pacotes de esterilização e 
comprovação da eficácia da esterilização;

9 - Autoclavar durante 30 minutos a +121º C (ou ciclo correspondente);

10 - Etiquetar os vidros, com a data, horário, nome e assinatura do responsável;

11 - Registrar no livro de protocolos o ciclo de autoclavagem.
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LENTES RÍGIDAS

A limpeza e a desinfecção dessas lentes devem ser realizadas por meio da utilização de agentes 
químicos, respeitando as indicações do fabricante do produto. A cada teste, tais lentes deverão 
ser limpas e conservadas em embalagens com produto multiuso apropriado para sua limpeza e 
desinfecção.

ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO USUÁRIO

Os usuários de lentes de contato precisam ser devidamente informados e orientados no que se 
refere a: 

? Possibilidade de riscos e complicações devido ao uso de lentes de contato;
? Desinfecção adequada das lentes e do estojo que conserva as lentes;
? Período de descarte das lentes;
? Período e forma de uso das lentes;
? Procedimento para reposição de lentes de contato;
? Periodicidade dos retornos e novas consultas médicas;
? Procedimento diante de sintomas com o uso das lentes;
? Procedimento quanto ao manuseio das lentes.
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O ESTOJO

É importante que o usuário de lentes de contato seja claramente orientado quanto à 
importância de cuidar não só de suas lentes de contato, mas também do estojo que as abriga. 
Assim, seguem algumas orientações básicas em relação à assepsia do estojo:

? Limpe semanalmente o estojo com água corrente, enxaguando-o abundantemente ;
? Deixe uma escova exclusivamente reservada para higienizar o estojo e utilize-a durante essa 
higienização;
? Faça um último enxágue interno com o produto multi-ação para conservação das lentes;
? Troque seu estojo de lentes no mínimo a cada 03 meses;  Evite encher demasiadamente o 
estojo com o produto de manutenção, para que não corra o risco de prender a borda da lente na 
tampa do estojo.

PERÍODO DE DESCARTE DAS LENTES

A orientação ao usuário de lentes de contato em relação ao descarte das lentes não deve 
ultrapassar o período máximo estipulado pelo fabricante. A critério médico, dependendo do 
exame clínico, pode ser indicado um período inferior ao indicado pelo fabricante.
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RETORNOS E NOVAS CONSULTAS

EQUIPE

O novo usuário de lentes de contato, após receber suas lentes de contato e ser cuidadosamente 
orientado sobre seu uso, deve ser avaliado periodicamente - a critério médico - num período de 
07 a 30 dias. Se o oftalmologista considerar a adaptação satisfatória, o usuário retornará para 
nova consulta médica em 06 meses ou num período menor, de acordo com a necessidade.

Nos eventos em que o usuário fizer reposição das lentes de contato e ainda estiver dentro do 
período recomendado para nova consulta, o médico poderá realizar um exame sumário, que 
inclua a biomicroscopia do usuário antes de entregar as lentes. É importante lembrar que o 
oftalmologista deverá sempre examinar o usuário nas situações de reposição de lentes de 
contato.

O treinamento de assistentes deve trazer claramente a orientação de que a adaptação de lentes 
de contato é um ato médico. 

As colaboradoras devem ser preparadas para auxiliar o médico oftalmologista, com 
comportamento focado dentro dos seguintes aspectos:

? Higiene;
? Comportamento ético;
? Estabelecimento claro dos limites de sua atuação;
? Contribuir para um bom relacionamento entre o médico e o cliente;
? Habilidade para auxiliar o cliente na superação de dificuldades;
? Conhecimento técnico básico de lentes de contato.
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TREINAMENTO DE ATENDENTES
EM CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO

ATENDIMENTO TELEFÔNICO DE QUESTÕES 
RELACIONADAS ÀS LENTES DE CONTATO

O médico deve ter elevada preocupação com o preparo de sua equipe para o atendimento aos 
seus clientes, em todas as questões que envolvem esse atendimento. 

No que se refere às lentes de contato, é importante observar algumas orientações que são 
fundamentais para que a rotina de toda a equipe da clínica ocorra dentro de princípios éticos e 
legais do trabalho de adaptação de lentes de contato.

Além disso, é importante assinalar que a equipe de colaboradores precisa estar inserida em um 
processo de educação continuada. 

Isto é, um processo contínuo de aprendizagem, onde os conceitos e conhecimentos possam 
estar sendo sempre reafirmados, atualizados e intensificados.

Atualmente, é muito comum que uma clínica receba ligações telefônicas onde possíveis clientes 
estejam em busca de informações à respeito de lentes de contato. Isso exige o preparo 
adequado dos profissionais que compõe sua equipe.

Mesmo em meio aos limites do cargo exercido, cada qual precisa oferecer as respostas 
solicitadas de maneira eticamente correta. Assim, seguem algumas perguntas frequentemente 
recebidas no dia-a-dia das clínicas oftalmológicas, bem como, suas devidas respostas e posturas 
necessárias diante de tais questionamentos por parte dos clientes/pacientes.
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A EQUIPE PREPARADA
PARA RESPONDER ADEQUADAMENTE 
ÀS PERGUNTAS DOS CLIENTES

1 - Vocês vendem lentes de contato?

2 - Eu preciso realizar consulta com o médico para usar lentes de contato?

3 - Porque eu preciso passar por consulta médica para poder usar lentes de contato?

4 - Eu me consultei com outro oftalmologista e gostaria de saber se eu posso comprar 
minhas lentes com vocês?

R - A atendente deve imediatamente responder que o médico realiza um trabalho de adaptação 
de lentes de contato.

R - Sim, a adaptação de lentes de contato, só pode ser realizada com a avaliação e 
acompanhamento do médico oftalmologista.

R - A adaptação de lentes de contato é um ato médico e envolve uma série de avaliações que são 
realizadas pelo oftalmologista em relação às condições de seus olhos. Nesse caso, ele irá avaliar 
qual o melhor tipo de lente para o seu caso, quais os parâmetros das lentes, assim como as 
reações de seus olhos diante do uso de lentes de contato. A adaptação de lentes de contato com 
acompanhamento médico deve ser um processo contínuo que perdura por todo o tempo em 
que o cliente for usuário.

R - As lentes de contato devem ser adaptadas pelo médico como qual você vem realizando suas 
avaliações e acompanhamento oftalmológico. Jamais em outro local.

Nota: Além das questões acima, a equipe de colaboradores da clínica deve estar sempre atenta a 
outros questionamentos diversos que surgem no dia-a-dia de seu trabalho, onde as informações 
transmitidas aos clientes devem estar sempre focadas na importância do trabalho de adaptação de 
lentes de contato pelo oftalmologista.

Dessa forma, o médico deve ter um olhar muito atento sobre o preparo de seus colaboradores, 
disponibilizando continuamente mecanismos que permitam a aquisição de conhecimentos 
técnicos, éticos e humanos por parte da equipe, que mesmo dentro dos limites de sua atuação, 
possa ser capaz de auxiliar corretamente o oftalmologista.
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A SOBLEC encomendou estudo da Legislação e das normativas da ANVISA que abordam o tema 
LENTE DE CONTATO - centro de seus objetivos. Com base nas Legislações em vigor e nas 
normativas da própria ANVISA, várias orientações são agora apresentadas ao médico.

Em resumo, as lentes de contato são enfocadas na ANVISA por três grandes aspectos como 
núcleo de interesse de controle e fiscalização,  a saber:

1 - Como produto médico em relação à fabricação, comercialização desde os fornecedores 
até o varejo;

2 - Como produto médico em si;

3 - Como produto médico a ser usado nos serviços de saúde.
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ASPECTOS JURÍDICOS 
NO TRABALHO DE ADAPTAÇÃO DAS LENTES DE CONTATO

ASPECTOS JURÍDICOS 
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SÍNTESE 
DOS FUNDAMENTOS NORMATIVOS
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Normativamente os serviços de saúde como Hospitais, Clínicas, Consultórios têm a obrigação e a 
responsabilidade quanto ao processo de limpeza, desinfecção ou esterilização destes produtos, 
conforme diretrizes gerais a respeito destas técnicas, podendo as Visas municipais exigirem 
complementações em função de necessidades das características locais. 

Como regra genérica que respeita a evolução de caráter técnico, por este motivo particular, 
entende-se que as possíveis exigências locais não podem ser desproporcionais à razoabilidade. 
Em nível de Portaria da ANVISA, a lente de contato é classificada como um produto de alto risco 
para a saúde humana, de caráter invasivo aos tecidos. Portanto, é produto de exclusividade que 
deve ser usado sob responsabilidade médica.

A competência para a execução da fiscalização nos serviços de saúde e para complementaridade 
normativa é por norma legal da Visa municipal.

Para a ANVISA, você, médico, atua em um serviço de saúde. 

Neste caso, ela tem a necessidade de saber o exato produto médico (lente de contato) que você 
utiliza e se o processo de limpeza, desinfecção ou esterilização é compatível com as diretrizes 
gerais e especificações das Visas locais.

Conforme a legislação, o médico não vende lentes de contato. 

Ele presta serviço de adaptação de lentes ao paciente. Em qualquer entrega de uma caixa de 
lentes de contato para o paciente, tem-se por presumido que houve o procedimento médico de 
adaptação.

DAS COMPETÊNCIAS QUANTO À FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO DE SAÚDE
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Se o médico entrega uma caixa ou produto lente de contato para o paciente sem examiná-lo, 
incorre em imprudência, como ato ilícito e, no caso de danos aos olhos do paciente, 
responderá civilmente.

O agente público não tem a prerrogativa de pressupor diferente disto, pois o conjunto de Leis 
e normas aponta exatamente na posição do parágrafo anterior.
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Cuidados ao adquirir lentes de contato para o serviço de saúde.

Como medida preventiva às fiscalizações sanitárias, tendo em vista que você estará exposto a 
possíveis infrações das quais nem sempre terá dado causa, sugere-se que seja solicitado do 
fornecedor das lentes de contato, a classificação do registro exigido e fornecido pela ANVISA, 
mesmo que isto lhe pareça óbvio.

É necessário ter a declaração de que o registro na ANVISA do lote especificado e em aquisição é 
compatível. Ele deve ser classificado da seguinte forma:

QUANTO AO REGISTRO DAS LENTES DE CONTATO NA ANVISA

ORIENTAÇÕES
DE ORDEM PRÁTICA E PREVENTIVA

ORIENTAÇÕES
DE ORDEM PRÁTICA E PREVENTIVA
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?Se o produto é CORRELATO;

? Se o produto é DESCARTÁVEL ou NÃO;

? Se o produto é REPROCESSÁVEL ou NÃO REPROCESSÁVEL;

? O local específico onde está escrito na embalagem as exigências da ANVISA sobre os dizeres 
REPROCESSÁVEL ou NÃO REPROCESSÁVEL;

? Se no registro das lentes de contato na ANVISA, houve recomendação por parte da empresa 
registradora sob aspectos relacionados aos itens anteriores, e qual foi a homologação da 
ANVISA;

? Caso não tenha as especificações acima, solicite as garantias, sempre por escrito, no caso de 
fiscalização sanitária que tenha por objeto os itens anteriormente apontados.

A ANVISA, pela lei, deposita a responsabilidade na eficácia deste processamento ao serviço de 
saúde e refere diretrizes gerais que são recepcionadas e melhor especificadas nas Visas locais. 

A ANVISA não diz sobre o método que deve ser usado para tal finalidade, já que os métodos 
podem variar.

Assim, tenha sempre as especificações de sua Visa local no tocante às exigências 
complementares, pois elas têm incorporadas as exigências genéricas.

Observe sempre as recomendações do Departamento Técnico da SOBLEC quanto à limpeza, 
desinfecção ou esterilização das lentes de contato.

DA LIMPEZA, DESINFECÇÃO OU ESTERILIZAÇÃO
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DO ATENDIMENTO MÉDICO

Utilize o prontuário médico como instrumento legal para anotar toda sequência de exame 
médico, desde a entrada do paciente pedindo as lentes, o exame oftalmológico, os exames 
complementares, critérios de indicações ou contra-indicações, critérios de escolha e 
características das lentes a serem adaptadas.

Nunca prescreva lentes de contato, pois este é um procedimento personalíssimo, que deve iniciar 
e acabar como prestação de serviço de um mesmo médico. 

A responsabilidade é integral do médico que adapta.

Ao repassar as lentes de contato para o seu paciente, tenha o controle do lote de lente de contato 
que fez parte da adaptação e foi entregue ao paciente. 

Faça a comprovação e controle escrito. 

Dê recibo de prestação de serviço médico para a adaptação de lentes de contato.

 Nunca dê recibo de venda ou referente à aquisição de lentes de contato. 

A Lei não lhe confere a qualidade de comerciante. (Um recibo só de lentes é prova de erro médico 
por negligência e imprudência - e não de venda). 

Tendo em vista ser um procedimento continuado ao longo do tempo, podem-se repor lentes ao 
usuário, inclusive com exames sumários se ainda estiverem dentro de prazos razoáveis de 
intervalo de avaliação.
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DO ATENDIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS

NO CASO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

Instrua os funcionários desde o atendimento telefônico até a recepção para que tenham 
consciência de responder que não se vende lentes no serviço de saúde. 

? Receba o fiscal sempre e de forma cordial, pois ele cumpre a Lei;
? Pergunte ao fiscal sobre os objetivos da fiscalização;
? Procure entender os objetivos da fiscalização;
? Após delimitar os objetivos da fiscalização, faça perguntas no sentido de entender quais 
aspectos interessam no objeto a ser fiscalizado;
? Lembre-se: o que é óbvio para você não é obrigatoriamente evidente para o agente 
fiscalizador;
? Sempre que possível, tenha sempre duas testemunhas no momento da fiscalização;
? O que você acha que o agente fiscal quer saber pode não ser, obrigatoriamente, o que ele 
busca fiscalizar.

Por exemplo: você pode estar querendo mostrar que cuida bem do processo de desinfecção, 
mas o fiscal pode estar com dúvidas se aquele produto é passível de desinfecção. 

Se você perceber, as exigências da ANVISA nem sempre são satisfeitas nas embalagens, no 
sentido de dar certeza ao fiscal de qual produto ele está fiscalizando;

 O fiscal sanitário nem sempre conhece o suficiente da área em que você atua. 

Entenda com isto, que ele pode ter mais dúvidas do que certezas. 

Explique sempre e tenha por base as recomendações da SOBLEC.
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NO CASO DE AUTUAÇÕES

CONCLUSÕES

?Procure sempre pedir explicações verbais para entender o motivo da autuação;
? Sempre procure entender exatamente o que está contido no auto de infração;
? Deixe o agente público livre para qualquer iniciativa;
? Não o induza a atos formais;
? Defenda-se, explicando aquilo que se pede;
? Caso haja pedidos de ajustamentos ao local ou autos de infração mesmo após todas as 
explicações ocorridas, solicite o auto de infração e peça prazos máximos para responder aos 
autos.

 O tema é impressionantemente mais vasto do que parece e não houve a intenção de esgotá-lo 
neste manual. Porém, as sugestões aqui exemplificadas, são fundamentais para o 
desenvolvimento do serviço médico de adaptação das lentes de contato.
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