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A tramitação do projeto de lei
7.703/06, que define a área de
atuação, as atividades privativas e os
cargos privativos de Médico
resguardadas as competências pró-
prias das diversas profissões ligadas
à área de saúde, chamado de projeto
do “Ato Médico”, tornou-se mais
incerta e demorada. Em consequência
de requerimento feito pelo deputado
Lobbe Neto (PSDB/SP) em 09 de
dezembro de 2008 aceito pela mesa
diretora da Câmara, o projeto terá que
ser analisado também pela Comissão
de Educação e Cultura (CEC).
O projeto 7.703 foi apresentado
aprovado no senado Federal no final
de 2006 e envolveu todas as
entidades representativas das várias
profissões ligadas à área da saúde.
No Senado, o projeto foi relatado por
Lúcia Vânia (PSDB/GO) que procurou
harmonizar todos os interesses. Na
Câmara dos Deputados, o projeto foi
encaminhado pela Mesa Diretora para
as comissões de Trabalho, de
Administração e Serviço Público
(CTASP); Seguridade Social e
Família (CSSF) e Constituição e
Justiça e de Cidadania CCJC). 
Na CTASP, foi relatado pelo
deputado Edinho Bez, que depois de
audiências públicas e ouvir todos os
interes-sados, apresentou seu
relatório em 07 de novembro de 2008,
na forma de substitutivo, que recebeu
várias emendas. Depois de discutidas
as emendas, o projeto não foi votado
devido a pedidos de vistas feitos por
deputados e provavelmente seja
votado em março, na CTASP. 
Originalmente, depois de votado na
CTASP, o projeto seria encaminhado

para a Comissão de Seguridade Social
e Família. Entretanto, com a decisão
da Mesa Diretora da Câmara, deve ser
encaminhado para a CEC, onde
novamente será relatado, discutido e,
provavelmente, receberá novas
emendas, ampliando seu prazo de
tramitação.
A Oftalmologia tem um interesse
especial no Projeto 7.703/06 pois em
seu inciso X, do artigo quarto está
listada, entre as funções exclusivas
do profissional médico, a prescrição
de órteses e próteses oftalmológicas.
A Consultoria Parlamentar do CBO
considerou equivocado o requeri-
mento para incluir a Comissão de
Educação e Cultura na discussão do
projeto já que, com exceção da
medicina, as 13 profissões da área da
saúde já são regulamentadas por lei e
têm definidas suas atribuições e suas
limitações.
Para o consultor parlamentar do CBO,
Napoleão Puente de Salles:

O diretor de Defesa Profissional da
AMB, Roberto Queiros Gurgel, se
posicionou “terminantemente contrá-
rio” ao requerimento solicitado pelo
deputado. Ele explicou que, “todas as
13 profissões da área da saúde já são
regulamentadas por lei. Seus
profissionais são regidos por conse-
lhos próprios que tratam de suas
atribuições. Portanto, segundo ele,
“não existe causa e efeito” que
justifique o debate sobre a matéria
pela Comissão de Educação e Cultura. 
A íntegra do projeto substitutivo do
Deputado Edinho Bez pode ser
consultada no site:
http://www2.camara.gov.br/proposic
oes/loadFrame.html?link=http://ww
w.camara.gov.br/internet/sileg/prop_
lista.asp?fMode=1&btnPesquisar=OK
&Ano=2006&Numero=7703&sigla=PL

Deputado Edinho Bez

O requerimento do
deputado é um

equívoco, pois a
proposta de

regulamentação do ato
médico não interfere em
nada no ensino superior
das profissões de saúde,

e muito menos
interferirá no número
de vagas destes cursos

se aprovada.
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CO TEM SUA TRAMITAÇÃO DIFICULTADA 
NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Para Elisabeto Ribeiro Gonçalves, ex-
presidente do CBO e integrante do
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG
da entidade) os optometristas
brasileiros usam falsos argumentos
ao buscarem uma comparação com os
norte-americanos, onde a atividade
dos práticos teve um momento
importante na história do país. Porém,
ele lembra que também nos Estados
Unidos a optometria é combatida
pelas principais entidades médicas do
país.
“É uma falácia acreditar que o que
vale para a optometria nos Estados
Unidos, vale para o Brasil, como
pressupõem os práticos”, de acordo
com o Dr. Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
ex-presidente do CBO. Ele explica
que, por muitos anos, a optometria
praticada nos Estados Unidos esteve
ligada à história daquele país – nada
que se compare a atuação rudimentar
dos optometristas brasileiros,
adverte.
Elisabeto Ribeiro Gonçalves lembra
que no final do século XIX, quando a
Oftalmologia ainda era precária,
artesãos eram os responsáveis por
atender os anseios de uma população
que migrava do campo para as
cidades, sedenta em poder ler para
exercer suas atividades e trabalhar. 
Inegavelmente, esses práticos pres-
taram um grande serviço à nação a-
mericana naquele momento, mesmo
confeccionando óculos “toscos”, sem
qualquer conhecimento científico e,
portanto, sem mínimas condições de
identificar qualquer problema ocular
mais grave.
A partir do momento em que a
medicina evoluiu, a população perce-
beu a importância que o oftalmo-
logista tem em todas as fases do tra-
tamento, desde a prescrição de óculos

de grau até a realização de um pro-
cedimento mais complexo, por enten-
der que uma série de doenças sistê-
micas precisam ser diagnosticadas e
tratadas sem demora já na primeira
consulta.
E, como ocorre em várias partes do
mundo, as entidades médicas ame-
ricanas, com a Academia Americana
de Oftalmologia, a Sociedade Ame-
ricana de Catarata e Cirurgia Re-
frativa, ao longo dos anos passaram a
atuar incisivamente com o objetivo de
impedir a atuação do prático, de acor-
do com o Elisabeto Ribeiro Gonçalves.
Classificação Internacional de Doen-
ças.
Todas as campanhas e mobilizações
contra a atuação do optometrista já
realizadas em todo o mundo, de
acordo com o ex-presidente do CBO,
têm o endosso de um poderoso aliado:
a própria OMS, através da CID – a
Classificação Internacional de Doen-
ças, de acordo com o Dr. Elisabeto.
Uma vez que, pela CID cada ametropia
recebe um código alfa-numérico pró-
prio, só pode ser diagnosticada e
tratada pelo oftalmologista. 
Este entendimento é de extrema
importância, esclarece, porque o olho
não é um órgão isolado, ele faz parte
da nossa anatomia corporal. Para se
ter idéia do que é esse complexo,
Ribeiro Gonçalves explica que no olho
humano podem surgir 3.862 doenças.
Além disso, segundo ele, 85% do
inter-relacionamento do ser humano
com o mundo se dá pela visão. “Co-
mo, diante de tudo isto, podemos en-
tregar um órgão tão complexo e va-
lioso nas mãos de pessoas com infor-
mação tão rudimentar?”, questiona. 

Matéria contou com a colaboração de
Jorge Javorski, jornalista (PR)

Falácias e uma atuação rudimentar

Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
no III Fórum Nacional de Saúde Ocular
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Senadora Lúcia Vânia

A senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)
afirma que o acréscimo do inciso X ao
artigo 4º., do projeto de lei que
regulamenta o ato médico impedirá
que optometristas atuem livremente
no campo da Oftalmologia. Par ela, a
sociedade tem total compreensão de
que a ampla gama de conhecimentos
adquirida pelo médico durante a sua
formação, o habilita a definir qual é o
melhor diagnóstico, frente às
diferentes possibilidades de um
quadro clinico. 
A questão do exercício de atividades
privativas de oftalmologistas por
pessoas sem formação na área foi
uma constante na pauta de discus-
sões de regulamentação da atividade
médica, levada por representantes de
especialidades à senadora Lúcia Vâ-
nia (PSDB-GO). Ela lembra que, a su-
gestão as entidades médicas de dei-
xar explícito que a prescrição de órte-
ses e próteses oftalmológicas é priva-
tiva do médico foi aceita por ela e, “de
modo consensual, pelos representan-
tes das demais profissões de saúde
regulamentadas, resultando no acrés-
cimo do inciso X ao art. 4º, do projeto
de lei que foi aprovado no Senado e
enviado à Câmara dos Deputados”.

A senadora acredita que esse
dispositivo, associado aos demais que
protegem a atividade médica em
geral, “será fundamental para impedir
que pessoas sem formação adequada
possam atuar livremente no campo da
Oftalmologia e gerar riscos para a
saúde da população”.
No entender da senadora, a
população tem melhor entendimento
os riscos que o atendimento por
pessoas sem preparo pode custar. Ela
lembra que, “o processo de diagnós-
tico nosológico, ou seja, da doença
que acomete o paciente, deve ser
feito pelo médico, ainda que apoiado
em exames ou avaliações de outros
profissionais de saúde”. A ampla
gama de conhecimentos adquirida
pelo médico durante sua formação o
habilita a definir, frente às diferentes
possibilidades de um caso clínico,
qual o melhor diagnóstico para aquele
enfermo, acrescenta.
Diante desse cenário, a parlamentar
tem esperanças de que a regula-
mentação do ato médico acabe com
conflitos ainda existentes entre os
médicos e demais profissionais da
área da saúde, lembrando que, “esse
foi um dos principais objetivos do meu

trabalho como relatora dos projetos
de lei que tratavam da regulamenta-
ção da Medicina no Senado Federal”. 
Para ela, o próprio processo de
discussão do substitutivo que apre-
sentou aos projetos de lei, e que foi
aprovado no Senado Federal, “foi bas-
tante rico nesse sentido, pois médicos
e outros profissionais de saúde es-
tiveram sentados, lado a lado, à mesa
de negociação, o que representou um
significativo avanço para resolver
algumas discordâncias entre essas
categorias profissionais”, acrescenta. 
“É claro - não podemos nos iludir - que
uma lei dificilmente será suficiente
para resolver todos os conflitos
inerentes à vida em sociedade, caso
contrário não necessitaríamos da
atuação do Poder Judiciário, observa
a senadora. No entanto, esclarece, “a
existência de uma regra, com a força
da legitimidade de ter sido aprovada
pelo Congresso Nacional - a insti-
tuição que representa todos os seg-
mentos da sociedade brasileira - ,
certamente resolverá a atual situação
de incerteza e eliminará a maioria dos
conflitos hoje observados.
Matéria contou com a colaboração de
Jorge Javorski, jornalista (PR)

Um despreparo que pode custar caro




