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Projeto de Lei 7.703/06  
Exercício 

da Medicina



MOMENTOS
DECISIVOS PARA
A OFTALMOLOGIA

Deputado Edinho Bez
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Esta avaliação é feita pelo
presidente do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, Hamilton Moreira,
a respeito das discussões e vota-
ções que envolvem o Projeto de Lei
7.703/06 em Comissões Perma-
nentes da Câmara dos Deputados.
O projeto para regulamentar o
exercício da medicina, que alguns
chamam de “lei do ato médico”,
atualmente está em tramitação na
Comissão de Trabalho, Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP) da
Câmara dos Deputados, onde a-
guarda relatório do Deputado
Edinho Bez (veja entrevista na
página 11). Em seu artigo 4º elenca
todas as atividades exclusivas do
profissional médico através de
incisos. Entre estes incisos está o
de número dez (X, em numeração

romana) que diz simplesmente que
entre as atividades privativas do
profissional médico está a “pres-
crição de órteses e próteses oftal-
mológicas”. Este inciso vem logo
em seguida ao inciso nove (IX),
onde se assinala que entre as
atividades privativas do médico
está a “indicação do uso de órteses
e próteses, exceto as órteses de
uso temporário”. 
“Muitas vezes, para analisar a
importância de um texto legal,
devemos mentalmente inverter o
seu sentido” - explica Hamilton Mo-
reira - “assim, vamos supor por um
momento que o Projeto de Lei
7.703/06, em seus incisos IX e X
determinassem que a prescrição de
órteses e proteses oftalmológicas
não são mais exclusivas do médico,

mas podem ser prescritas por
qualquer profissional que se sinta
habilitado para tanto, bastando
para isto ter uma estratégia de
marketing convincente para sobre-
viver num mercado altamente com-
petitivo. É justamente isto que será
decidido nas próximas semanas na
Câmara Federal e que precisa ser o
foco da atenção prioritária dos
oftalmologistas de todo o Brasil e
de suas entidades representativas”.

“Nas próximas semanas estaremos 
vivendo momentos decisivos para a
consolidação da prática da Oftalmologia
no Brasil tal como a conhecemos 
nos últimos 75 anos, ou para o surgimento
de uma situação em que prevaleça 
a mercantilização da medicina
e da saúde ocular da população”.
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ISTÓRICO

Durante vários anos, especialistas em direito da saúde apontaram para uma situação paradoxal
existente no Brasil: a profissão médica tinha uma legislação extremamente fluída e genérica, ao passo
que várias outras profissões da saúde, por conta de mobilizações políticas e sociais de seus praticantes
e de suas entidades representativas, haviam conquistado legislações bastante detalhadas e específicas.

Tal situação levava à multiplicação de conflitos e processos judiciais, que
acabava prejudicando a população e a prestação dos serviços de saúde.

Em 2002, o então senador
Geraldo Althoff (PFL-SC), apre-
sentou o projeto 25/2002, ela-
borado em conjunto com repre-
sentantes da Associação Médica
Brasileira e do Conselho Federal de
Medicina, para regulamentar o Ato
Médico. O projeto teve o condão de
unificar as entidades representa-
tivas das outras categorias profis-
sionais ligadas à área de saúde
numa grande frente contra a Lei do
Ato Médico. Os debates resultaram
na modificação do projeto original
com o propósito de harmonizar
todos os interesses envolvidos e o
projeto foi relatado pela senadora
Lúcia Vânia (PSDB/GO).Nesta fase
da tramitação, houve intenso
trabalho de esclarecimento dos
senadores e, principalmente, da
relatora, efetivado pelo ex-presi-
dente e atual integrante do
Conselho de Diretrizes e Gestão do
CBO, Marcos Ávila, que efetivou
várias reuniões nas quais defendeu
a saúde ocular e as prerrogativas
profissionais dos médicos oftalmo-
logistas.

O projeto foi aprovado por
unanimidade no Senado Federal no
final de 2006 e foi remetido para a

Câmara dos Deputados. Na
Câmara, houve o recrudesci-
mento das discussões e das
disputas em torno da regula-
mentação de profissões e de
suas respectivas atividades. O
debate ganhou novos contornos
com a ação de grupos de inte-

resses de profissões não regula-
mentadas, entre as quais opto-
metristas e acupunturistas, buscan-
do retirar do projeto partes con-
trárias aos seus interesses. Ao
chegar na CTASP o projeto, agora
com o número de 7.703/06, recebeu
cerca de 60 emendas, duas das
quais relacionadas com a supressão
do inciso X, justamente o que
garante que a prescrição de órteses
e próteses oftalmológicas são de
competência exclusiva do profis-
sional médico.

O ex-presidente atual integrante
do Conselho de Diretrizes e Gestão
do CBO, Elisabeto Ribeiro Gonçal-
ves, assinala que representantes
das entidades oftalmológicas
acompanharam cuidadosamente a
tramitação do projeto no Senado,
destacando a atuação de Marcos
Ávila junto a relatora.

“Foram inúmeras as reuniões, as
idas à Brasilia, as participações em
debates com os senadores. Não
estávamos só defendendo os
interesses dos oftalmologistas e,
principalmente, da saúde ocular da
população, mas participando de um
exaustivo processo que, neces-
sariamente, terá importantes reper-

cussões sobre as atividades de
outros profissionais e mesmo de
outras especialidades médicas”,
afirmou Elisabeto.

O ex-presidentee atual inte-
grante do Conselho de Diretrizes e
Gestão do CBO assinala ainda que a
ação dos oftalmologistas também foi
decisiva na Câmara dos Deputados,
onde foram realizadas audiências
públicas sobre a matéria e vários
debates sobre o assunto. 

“Esta não foi uma ação desta ou
daquela diretoria, desta ou daquela
entidade, foi uma luta que envolveu
a todos. Foram vários os dirigentes
que abandonaram seus consultórios
e clínicas por dias e dias para
participar dos debates, num trabalho
que passa despercebido dos cole-
gas que não estão diretamente
envolvidos, mas que é fundamental
e que continua sendo feito com
empenho exemplar pela atual
diretoria do CBO e pelo seu presi-
dente, Hamilton Moreira. Mas o
que temos que ter em mente é que
a luta ainda não acabou e que a
Oftalmologia brasileira precisa,
cada vez mais, da colaboração de
todos”, concluiu Elisabeto Ribeiro
Gonçalves•

Leia a íntegra do projeto na home page:
http://www2.camara.gov.br/proposicoes/loadFrame.html?lin
k=http://www.camara.gov.br/internet/sileg/prop_lista.asp?f
Mode=1&btnPesquisar=OK&Ano=2006&Numero=7703&sigla=PL

Envie uma mensagem de apoio à manutenção do Inciso X do
artigo 4º do Projeto de Lei 7.703/06 ao deputado Edinho Bez
através do e-mail: dep.edinhobez@camara.gov.br
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EM BUSCA
DA DIFÍCIL

CONCILIAÇÃO

Deputado Edinho Bez

dinho Bez (PMDB), relator do projeto de lei que regulamenta
a atividade médica na Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, é Deputado
Federal por Santa Catarina desde 1995 e foi reeleito em 2006 para
seu quarto mandato consecutivo na Câmara. Edinho foi agricultor,
professor, contador e funcionário da Caixa Econômica Federal,
onde exerceu a gerência por 14 anos. Elegeu-se Deputado
Estadual em 1990. Entre janeiro de 2003 e abril de 2005, foi
Secretário de Infra-Estrutura do Governo do Estado de Santa
Catarina. Nesta entrevista ao JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA
ZERO conta quais os princípios e as dificuldades encontradas na
relatoria do projeto e como pretende se desincumbir desta missão.

JZ - Como está o processo de
relatoria do PL 7703/06, que
regulamenta os atos privativos da
medicina. É possível traçar um
breve histórico do projeto, desde
sua aprovação no Senado até o
momento, com a realização de
audiências públicas e debates? 
EB- O PL 7703/2006 foi originalmente
apresentado em 2002 pelo então
senador Geraldo Althoff (PFL-SC),
sob o número 25/2002. O documento
serviu de base para a criação de
outro projeto similiar no Senado, no
mesmo ano, pelo também então
senador Benício Sampaio (PPB-PI).
A senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
foi à relatora da última versão do PL
que trata do assunto e que foi
aprovado por unanimidade na
Comissão de Assuntos Sociais. Em

2006 o PL seguiu para análise da
Câmara e passou a ter o número
7703/2006. Atualmente, tramita na
Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, onde
sou o relator. Desde que assumi a
relatoria já estive em diversas
regiões do País para discutir e ouvir
as propostas para o PL. Aqui na
Câmara Federal participei de vários
seminários, simpósios, audiências
públicas, grupos de discussão na
internet e reuniões com profis-
sionais médicos e não-médicos
para também discutir o assunto.
Antes de apresentar minha
relatoria, tenho corrido por
toda a parte do Brasil para
ouvir todas as posições envol-
vidas . 

JZ  - Quais as linhas mestras que
estão norteando o trabalho da

relatoria?
EB - A linha mestra é ouvir
exaustivamente os anseios dos
profissionais da medicina e de
outras áreas da saúde acerca do
projeto. Todos, absolutamente to-
dos, tiveram e têm a chance de se
manifestar. Fico honrado e orgulhoso
do modo como os segmentos se
manifestam, Enfim, da maneira
como o processo está sendo
conduzido, de forma extremamente
democrática. Precisamos adequar
às necessidades recíprocas e,
principalmente às necessidades
sociais. 

JZ- Como todo projeto de
envergadura, que procura harmonizar
interesses de diversos segmentos
da sociedade, o PL 7703/06 é
polêmico. Quais os pontos que mais
“elevaram a temperatura dos
debates” e que demonstraram



maiores dificuldades na conciliação
dos interesses envolvidos?
EB-  O diagnóstico de doenças, que
consta no PL como uma função
privativa do médico, tem sido tema
de muita discussão. A indicação e
execução de procedimentos inva-
sivos da pele com o uso de injeção,
por exemplo, também tem difi-
cultado a conciliação. No entanto,
após reuniões e debates e até
mesmo os encontros isolados com
os segmentos diminuiu a apre-

ensão. Vamos continuar conver-
sando e recebendo sugestões no
máximo de tempo possível.

JZ- Representantes das entidades
médicas consideravam que a
unanimidade obtida entre todos os
seguimentos interessados por oca-
sião da aprovação do projeto no
Senado seria mantida na trami-
tação do mesmo na Câmara, o que
não ocorreu por ocasião das audi-
ências públicas e debates, quando
alguns representantes de outras
profissões defenderam alterações no
texto do projeto aprovado no Sena-
do. Como este fato repercute no
trabalho da relatoria?
EB- Quando se trata de muitos
grupos discutindo em torno de uma
proposta, é natural que haja dissenso.
Esperávamos que algumas partes
estivessem mais amarradas, e no
entanto, qual não foi nossa sur-

presa quando notamos que havia
insatisfação por parte de alguns em
questões que já achávamos que
estavam pacificadas. Para que se
tenha uma idéia, recebi 60 emendas
ao PL 7703. Mesmo assim não desisto
de buscar a conciliação. 

JZ- O projeto recebeu dezenas
propostas de emendas dos depu-
tados. Qual a atitude do relator
diante das emendas apresentadas
por seus colegas?

EB-  Minha função como
relator é analisar minu-
ciosamente as cerca de
sessenta emendas que
recebi, uma por uma. E
podemos acatar, no que for
razoável, aquelas que são de
interesse comum. Tenho dito
e mantido uma relação
“Ganha-Ganha”, ou seja, meu
propósito e o da comissão é
que todos fiquem satisfeitos.

JZ - A Oftalmologia tem grande
interesse na manutenção do inciso
X, do artigo 4º do PL 7703/06 que,
por sua vez, foi objeto de duas
emendas substitutivas. Como o
relator pretende equacionar este
caso em particular?
EB- Não há dúvidas que um dos
pontos polêmicos do projeto é a
questão do inciso X, do artigo 4º,
mas estamos estudando a melhor
forma para que não alijemos do
processo os optometristas, porém,
sempre reconhecendo o papel
e o conceito dos médicos
oftalmologistas que terão deste
deputado uma atenção responsável.

JZ- O Deputado tem alguma
previsão de quando o relatório será
apresentado?
EB – Por trata-se de um projeto de
lei muito polêmico, discutido e
também pela falta de consenso que

tem gerado, senti a necessidade de
ouvir mais interessados e discutí-lo
mais profundamente. Quero ouvir
exaustivamente as partes, buscando
satisfazer com eqüidade os interes-
sados e cuidando da supremacia do
interesse público, acima de tudo. Mas
acredito que final de março, início de
abril o relatório será entregue. Eu e a
equipe estamos nos esforçando.

JZ - A partir da apresentação do
relatório, qual será a tramitação do
projeto no Congresso Nacional até
sua aprovação final?
EB - Passará pela Comissão de
Seguridade Social e Comissão de
Constituição e Justiça, tudo no
âmbito da câmara. O regime de
tramitação é o conclusivo nas
comissões, isto quer dizer que não
vai à Plenário, salvo alguma ma-
nobra regimental que pode ser
utilizada. Vale lembrar que os
membros das duas comissões antes
referidas estão participando dos
debates, presenciando as discussões,
até para estarem conscientes de
como deverão ser suas relatorias.

JZ- Como os médicos oftalmologistas
podem, na condição de cidadãos
brasileiros, interferirem nos debates
para apoiar os pontos de vista que
consideram corretos junto aos
deputados?
EB- Meu gabinete sempre esteve
aberto a recebê-los. Existe os e-
mails institucionais dos deputados,
que servem para justamente ouvir
os reclames da sociedade. Fora
isto, há também o mecanismo das
audiências públicas, abertas ao
público. Além de nós pessoalmente
termos feito os convites para a
participação de nossos encontros,
tenho demonstrado interesse em
atendê-los e estou consciente da
importância dos nossos conceitua-
díssimos oftalmologistas •

O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia, participa da audiência Pública para discutir 
o projeto 7.703/06 na CTASP

12



A

13

A VISÃO
DO ASSESSOR
PARLAMENTAR

inda é longo o caminho até a
aprovação da Lei que regulamentará 
a profissão médica e exigirá de suas
entidades representativas uma vigilância
constante em todas as fases do processo
pelo qual o projeto tramitará, pois uma
vitória numa fase deve ser garantida 
na fase seguinte, ao passo que uma derrota,
dificilmente é revertida no futuro.

Esta é a opinião de Napoleão
Puentes de Salles, assessor parla-
mentar do CBO, da Associação
Médica Brasileira e do Conselho
Federal de Medicina.

A história do Projeto de Lei
7.703 começa em 2001, quando o
Conselho Federal de Medicina
publicou a resolução 1.621, na qual
definia “o ato profissional de médico
como todo procedimento técnico-
profissional praticado por médico
legalmente habilitado e dirigido
para: a promoção da saúde e
prevenção da ocorrência de enfer-
midades ou profilaxia (prevenção
primária); a prevenção da evolução
das enfermidades ou execução de
procedimentos diagnósticos ou tera-
pêuticos (prevenção secundária); a
prevenção da invalidez ou reabi-
litação dos enfermos (prevenção
terciária).

Meses depois, o então senador
Geraldo Althof (na ocasião PFL/SC),
depois de reuniões com representantes

do CFM e da AMB, encaminhou a
resolução aprovada pelo CFM como
projeto de lei, que iniciou sua
tramitação sob o número de 25/02. 
A resolução do CFM e o projeto de
lei provocaram forte reação das
entidades representativas de outras
profissões da área de saúde, que
iniciaram um processo de mobi-
lização contra a Lei do Ato Médico,
com direito a passeatas, abaixo-
assinados, páginas na internet e
assembléias permanentes. O movi-
mento chegou a angariar 500.000
assinaturas de cidadãos brasileiros
contra o projeto. Os médicos, por
sua vez, também se mobilizaram em
defesa do projeto e chegaram a
protocolar no Senado um abaixo
assinado com um milhão de as-
sinaturas pedindo sua aprovação.

Com a polêmica instalada, a
presidente da Comissão de Assun-
tos Sociais (CAS) do Senado, Lúcia
Vânia, avocou para si a relatoria do
projeto e iniciou um amplo processo

de negociações para sua tramita-
ção. Uma de suas providências foi
apensar o projeto 25/02 ao projeto
268/02, que tratava do exercício da
medicina, de autoria do então
senador Benício Sampaio (PPB/PI),
iniciando as negociações para apre-
sentar uma única peça legislativa,
num processo que exigiu a reali-
zação de 26 reuniões, audiências
publicas em assembléias legisla-
tivas, audiências em gabinete en-
volvendo mais de 1.600 pessoas.

“O projeto original era muito
enxuto. Com a reação das entida-
des representativas das outras pro-
fissões da área da saúde buscou-se
uma saída negociada. Na verdade,
essas entidades queriam colocar na
lei o que tinham determinado nas
resoluções de seus respectivos
conselhos fe-
derais. Depois
de anos de
negociação,
chegou ao de-
nominador co-
mum e o pro-
jeto foi apro-
vado por una-
nimidade na
CAS e não
precisou pas-
sar pelo ple-
nário”, conta
Puente 
de Salles.

Napoleão
Puentes Salles
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O assessor parlamentar ressalta a
atuação do CBO e das entidades mé-
dicas que, através de eficiente ação
de esclarecimento, conseguiu inserir
no projeto o Inciso X do artigo 4º, que
garantiu a prescrição das órteses e
próteses oftalmológicas como atividade
exclusiva do profissional médico. A de-
finição de órteses e próteses foi um
dos pontos mais polêmicos de todo o
projeto e a ação do CBO junto à
relatora foi essencial para a defesa
do inciso.

Aprovado por unanimidade no
Senado, o projeto passou para a Câ-
mara dos Deputados, onde foi enca-
minhado para a Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviço Público
(CTASP), com relatoria do deputado
Edinho Bez. Depois o projeto será
encaminhado para a Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF),
posteriormente para a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) e finalmente será submetida a
votação no plenário. Caso a Câmara
dos Deputados aprove modificações,
o projeto voltará ao Senado que
então poderá acatar as modificações
feitas pela Câmara dos Deputados ou
rejeitá-las, enviando o projeto para
sanção presidencial.

Na CTASP, o projeto já foi objeto
de duas audiência públicas e inúme-
ras discussões. Puentes de Salles
afirma que, por dinâmicas políticas

internas, diretorias de várias enti-
dades representativas de outras pro-
fissões da saúde haviam mudado e
alguns dos novos integrantes senti-
ram-se desobrigados com a unani-
midade obtida meses antes no Sena-
do. Entretanto, houve a pronta atua-
ção da AMB e do CFM em defesa do
projeto acordado. Foram apresenta-
das 60 emendas, respondidas uma a
uma pelo CFM/AMB tanto junto ao
relator quanto junto a cada um de
seus autores em particular.

“Nesta fase do processo, temos
sentido a atuação agressiva dos
segmentos ligados à optometria e à
acupuntura. O relator comprometeu-
se a apresentar um substitutivo até
31 de março, embora os prazos pos-
sam ser compreensivelmente elásti-
cos num projeto polêmico como este.
A posição das entidades médicas é
que o Projeto 7.703/06 regulamenta
a profissão do médico e as outras
profissões têm que se mobilizar para
apresentar projetos separados que as
regulamente e não tentarem obter
sua regulamentação através de um
projeto que, repito, tem a finalidade
de regulamentar a profissão do
médico”, afirma Puentes de Salles. 

O assessor parlamentar acredita
que na Comissão de Seguridade
Social e Família o debate vai adquirir
nova qualidade, pois a maioria dos
integrantes desta comissão é ligada

“O Senado Federal se propôs a realizar uma obra histórica, ao reunir, modernizar e
consolidar toda a legislação federal relacionada com a Saúde de forma lógica e
sistemática, através da discussão do Projeto de Lei 619/07. E a Oftalmologia brasileira
veio, mais uma vez, manifestar sua vocação de participação ao colocar-se à disposição do
relator do projeto para prestar todos os esclarecimentos necessários relacionados à saúde
visual e ocular da população”. 

Foi desta forma que o ex-presidente e atual integrante do Conselho de Diretrizes e
Gestão do CBO, Marcos Ávila analisou a reunião que manteve com o Senador Augusto
Botelho (PT/RR) em 14 de fevereiro. Botelho é o relator do Projeto de Lei 619/07, de autoria
do Senador Tião Viana (PT/AC) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. A reunião também contou com a participação de
Edson de Oliveira Andrade (presidente do CFM), Wirlande da Luz (coordenador da Comissão de Assuntos Políticos do CFM/AMB) e
Luc Weckx (diretor da AMB).

O Projeto de Lei 619/07 tem o objetivo de reunir e racionalizar todos os dispositivos legais relacionados à saúde. 
“É um projeto extremamente longo e complexo e exigirá um acompanhamento permanente da Oftalmologia brasileira. Nossa

reunião com o Senador Augusto Botelho foi bastante produtiva e tivemos a garantia que os dispositivos legais atualmente em vigor
que beneficiam a saúde ocular da população brasileira serão mantidos na nova compilação legislativa”, concluiu Marcos Ávila.
O texto completo do projeto pode ser consultado no site: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/getPDF.asp?t=11615

Marcos Ávila (CBO), Wirlande da Luz
(Coordenador da Comissão de Assuntos Políticos
CFM/AMB), Senador Augusto Botelho, 
Edson de Oliveira Andrade (presidente do CFM) 
e Luc Weckx (diretor da AMB)

à área de saúde. Será uma discussão
melhor, assinala, ressaltando que
isto não quer dizer que será mais
fácil. Na Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania, o mérito do
projeto não estará em discussão,
mas apenas sua constitucionalidade
e técnica legislativa.

“Não podemos fazer qualquer
previsão de quando o projeto se
transformará em lei. Temos que levar
em conta que nosso legislativo é
conturbado, com a pauta trancada
por  medidas provisórias e que 2008
é ano de eleições, que reduzirão
significativamente o ritmo dos traba-
lhos da casa no segundo semestre.
Entretanto, as entidades represen-
tativas dos médicos e, principalmente
daqueles que têm pontos de interesse
específico, como é o caso dos oftal-
mologistas, devem acompanhar sem-
pre o processo com redobrada aten-
ção, pois uma vitória numa fase não
garante nada na fase seguinte, ao
passo que uma derrota é sempre
mais difícil de ser revertida”, con-
cluiu Napoleão Puentes de Salles•


