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PARECER N° 1181/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N°20/2018. 

 O presente Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores Eliseu Gabriel e Isac 
Felix, autoriza, no âmbito do município de São Paulo, o reconhecimento da visão monocular 
como deficiência e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade com apresentação de substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa, bem como a adequação ao princípio da independência e harmonia entre os 
poderes. 

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável nos termos do 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente projeto "visa enquadrar a visão monocular como deficiência física para 
todos os fins legais, acima de tudo para que os portadores dessa deficiência tenham acesso a 
todos os benefícios ou tratamentos especiais previstos na Constituição", como informa a 
justificativa. 

Para melhor análise da propositura é importante pensar no conceito de pessoa com 
deficiência: a principal normatização que se deve considerar é a Convenção Internacional 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A Convenção conceitua que pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdades de condições com as demais pessoas. 

Destaca-se que tal definição incorpora o novo modelo social de avaliação da 
deficiência, que considera o impacto do ambiente em relação à funcionalidade do indivíduo, 
onde a deficiência se manifesta não só em relação à limitação funcional, mas também em 
relação ao ambiente, se este oferece obstáculo/barreira  ou não a pessoa com deficiência. 

A visão monocular é caracterizada pela capacidade de uma pessoa conseguir olhar por 
meio de apenas um olho. As pessoas com visão monocular apresentam comprometimento da 
coordenação gerando dificuldades como: colisão em objetos ou pessoas; dificuldade para subir 
e descer escadas, cruzar ruas, dirigir, praticar os vários esportes e as atividades da vida diária 
que requerem a visão de profundidade e a visão periférica. As atividades mais afetadas são 
aquelas que requerem o trabalho a curta distância dos olhos. 

A visão monocular é definitiva, exceto nos casos de cegueira reversível e catarata. Por 
não ser um problema reversível ou passível de cura, os pacientes com visão monocular 
precisam se adaptar à doença. No geral, a perda não muda a rotina da pessoa por muito 
tempo. A maioria afirma que precisa de pelo menos de um mês de período de ajuste para 
dirigir, trabalhar, recreação, atividades caseiras ou andar, sendo que adaptação completa no 
geral acontece em cerca de um ano. No geral, os pacientes podem recomeçar atividades 
diárias após um curto período de ajustes. Os problemas com o emprego e a autoestima são 
mais frequentes, alguns pacientes relatam problemas visuais persistentes, outros problemas no 
emprego, ansiedade ou baixa autoestima. Portanto, melhorar a autoestima e a ansiedade são 
os pontos principais para adaptação a essa nova realidade. 
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A partir de setembro de 2011, o Ministério do Trabalho e Emprego passou a considerar 
deficientes, para fins de preenchimento da cota, as pessoas com visão monocular. O ministério 
entendeu que a doença confere ao indivíduo severa restrição em sua capacidade sensorial, 
com a alteração das noções de profundidade e distância, além da vulnerabilidade do lado do 
olho cego. 

Diante do exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura pode prosperar, portanto, favorável é o 
parecer ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 14/08/2019. 
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Gilberto Natalini (PV) 

Juliana Cardoso (PT) - Relatora 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/08/2019, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


