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MOTIVOS
PARA VOCÊ ESCOLHER
UM MÉDICO OFTALMOLOGISTA

PARA CUIDAR DOS SEUS OLHOS

Certamente, você já viu alguma ótica que
oferece “exame de vista”, muitas vezes, de
forma gratuita.

Mas você sabia que isso
pode fazer parte de uma
prática ilegal e, ainda,
causar sérias complicações
para a sua visão?
Por isso, é preciso ter muita atenção e
escolher com cautela quem cuidará da
saúde dos seus olhos.
Aqui, trouxemos 5 motivos para que você
confie, somente, no médico oftalmologista!
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SOMENTE O MÉDICO
OFTALMOLOGISTA É
CAPAZ DE REALIZAR
UMA AVALIAÇÃO
COMPLETA

As doenças oculares vão muito além da
necessidade de usar óculos. Existem doenças
que também afetam a qualidade da visão, mas
são muito mais complexas. Somente o médico
oftalmologista pode avaliar os sintomas,
fatores de risco, histórico familiar e realizar os
exames adequados para obter um diagnóstico
preciso. Em atendimentos prestados em óticas
essa avaliação não é realizada.
Vale ressaltar que o diagnóstico precoce é
de suma importância no sentido de prevenir
complicações, uma vez que ele permite que
o tratamento seja iniciado ainda nos estágios
iniciais. E, para isso, é necessário consultar um
médico oftalmologista.
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VENDA CASADA
É UMA PRÁTICA
ILEGAL

É muito comum que as óticas ofereçam exame
de refração, popularmente conhecido como
“exame de vista”. Ocorre que, na maior parte
das vezes, trata-se de uma venda casada, ou
seja, elas prestam atendimento, mas se você
quiser obter resultado, precisa adquirir os
óculos no mesmo local. Esse tipo de coação
é ilegal e deve ser denunciado. Além disso,
às óticas, permanece o impedimento de
confeccionar lentes de grau sem prescrição
médica, bem como os estabelecimentos de
vendas de lentes estão proibidos de fornecer
lentes sem prescrição médica, nos termos
do Artigo 39 do Decreto 20.931/32
e Artigo 14 do Decreto 24.492/34.
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FUJA DE
CONFLITOS DE
INTERESSES

Não tem jeito, em todo atendimento
realizado em ótica há o interesse em
vender óculos. Por isso, a chance de
receber uma “prescrição” para este fim
é enorme. Ocorre que o uso nem sempre
é necessário, mas dificilmente vão dizer
que não é preciso usar óculos.
Por outro lado, médicos oftalmologistas
não têm interesse direto nessa venda.
Antes, a maior preocupação é com a
saúde ocular.
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OPTOMETRISTAS
NÃO PODEM
PRESCREVER
ÓCULOS E LENTES
DE CONTATO

Mesmo com diploma de nível superior,
optometristas não podem realizar
atos médicos, como a prescrição
de lentes corretivas.
O exercício ilegal da Medicina é crime,
tipificado no art. 282 do Código
Penal, que pune quem pratica atos
médicos sem autorização legal
ou excedendo-lhe os limites
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SOMENTE
O MÉDICO
OFTALMOLOGISTA
PODERÁ DIRECIONAR
CORRETAMENTE O
SEU TRATAMENTO

.

Como médico, o oftalmologista é capaz
de avaliar e orientar o paciente quanto
a possíveis interações dos problemas
oculares com doenças sistêmicas.
Diabetes, hipertensão, doenças
reumáticas, infecciosas e muitas
outras, podem afetar nossa visão.
Uma consulta com médico oftalmologista
pode fazer a diferença para sua saúde.

Agora, que você já

conhece os riscos de buscar
atendimento com outras
pessoas, aproveite e agende
sua próxima consulta com
o médico oftalmologista!

