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Câmara dos Deputados
aprova Regulamentação 
da Profissão Médica

Em um momento considerado como
histórico pelas lideranças médicas e
políticas, e após sete anos de
tramitação envolvendo lutas,
concessões e acordos, a Câmara dos
Deputados aprovou em 21 de outubro
o projeto de lei que regulamenta a
medicina e estabelece quais as
atividades privativas dos médicos, o
PL 7.703/2006, de autoria do Senado
Federal. A proposta também
estabelece quais atos não são
privativos do médico.O texto
apresentado pelo deputado Eleuse
Paiva (DEM-SP) na Comissão de
Seguridade Social e Família foi

aprovado pela maioria dos votos da
liderança dos partidos. A proposta
agora segue para referendo do
Senado.Lideranças médicas do
Conselho Federal de Medicina (CFM),
Associação Médica Brasileira (AMB)
e Federação Nacional dos Médicos
(Fenam) permaneceram firmes no
Plenário da Casa esperando que a
pauta fosse destrancada e o projeto
entrasse em votação em sessão
extraordinária, que começou ás 19
horas.Antes do encerramento da
discussão que precedeu a votação,
declararam-se favoráveis ao projeto
os deputados José Carlos Aleluia

(DEM-BA), Arlindo Chinaglia (PT-SP),
Manato (PDT-ES), Eleuses Paiva
(DEM-SP), Ronaldo Caiado (DEM-SP),
Fernando Coruja (PPS-SC), Rafael
Guerra (PSDB-MG), Darcísio Perondi
(PMDB-RS), Coubert Martins (PMDB-
BA), entre outros. Houve ainda o
apoio do deputado Inocêncio de
Oliveira (PR-PE) que, na mesa de
trabalhos, gesticulava em apoio ao
projeto.

Andamento dos projetos 
de interesse dos médicos oftalmologistas 
na Câmara dos Deputados
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O Projeto aprovado mantém o Inciso
X do artigo 4º, que considera a
prescrição de órteses e próteses
oftalmológicas como atividade
privativa do profissional médico.

Deputado Eleuses Paiva defende seu relatório na CSSF

Lideranças da Oftalmologia brasileira presentes à votação - da esquerda para a direita: Leiria de Andrade Neto,
Elisabeto Ribeiro Gonçalves, Walbert de Paula e Souza (ao fundo), Marcos Ávila e Solimar Moisés de Souza

O Projeto -01791/2007 - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de
optometrista e dá outras providências. 
A regulamentação da profissão de
optometrista foi rejeitada na Comissão
de Seguridade Social e Família (CSSF)
em 18 de agosto e o projeto foi
encaminhado para a Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público, onde o deputado Pedro Henry
(PP/MT) foi designado relator. Em 16 de
setembro foi encerrado o prazo para
apresentação de emendas ao projeto, 
o que não ocorreu. Pedro Henry deve
apresentar seu relatório nos próximos
dias.
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Preceptoria

Entre as preocupações da Comissão
de Ensino, Rubens Belfort Junior
destaca a valorização do papel do
preceptor em todos os cursos de
especialização em Oftalmologia cre-
denciados pelo CBO. Já foi enviada
correspondência a todos os coordena-
dores desses cursos para que infor-
mem a comissão sobre as reais
condições de funcionamento das
preceptorias em cada instituição e
quem exercem.
“Basicamente, trata-se de um indi-
víduo mais jovem que o professor, com

grande dedicação ao curso de
especialização e aos alunos e que tem
a função de assessorar o coordenador
do curso. Queremos que eles par-
ticipem ativamente do CBO e do
planejamento das ações que visem
melhorar o ensino da Oftalmologia.
Temos que levar em conta que a figura
do preceptor também será importante
na renovação dos quadros e na
transferência de atividades e conhe-
cimentos específicos. É uma tendên-
cia mundial que precisamos incentivar
no Brasil”, relata Belfort Junior.

Comissão de Ensino do CBO
sob nova direção

“Sem qualquer exagero, a Oftal-
mologia brasileira é considerada
como uma das melhores do mundo e a
qualidade de seus programas de
ensino e critérios de avaliação é
reconhecida internacionalmente.
Somos parceiros de importância
crescente das melhores organizações
científicas da especialidade. Grande
parte deste elevado conceito deve-se
à eficiência do trabalho da Comissão
de Ensino do CBO. Nosso desafio é
continuar este trabalho, aprimorá-lo

Rubens Belfort Junior

Comissão de Ensino funcione estrei-
tamente ligada à Diretoria e ao
Conselho de Diretrizes e Gestão do
CBO, em função da natureza de suas
atribuições e de sua importância, tem
elevado grau de autonomia e conta
com equipe de apoio profissional.

onde for possível, fortalecendo o
processo de integração internacional
de nossa Oftalmologia, eliminando os
eventuais obstáculos e aprimorando o
relacionamento da comissão e do CBO
com os cursos credenciados e com as
sociedades de subespecialidades fili-
adas à entidade”.
Estas são as ponderações que Rubens
Belfort Junior, novo coordenador da
Comissão de Ensino do CBO, faz para
listar as prioridades da atuação do
órgão. Ressaltando que embora a
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Cursos credenciados

O novo coordenador da Comissão de
Ensino do CBO também mostra-se
atento à reivindicação de creden-
ciamento de novos cursos e de
abertura de novas vagas para a
formação de oftalmologistas.
Ressalta, entretanto, que cabe ao
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
e à diretoria do CBO determinarem as
políticas a serem seguidas nestes
aspectos.
“Existe algo que podemos classificar
de “estoque” de aproximadamente 25
vagas que não estão sendo apro-
veitadas pelos cursos de especi-
alização credenciados pelo CBO por
razões internas de determinadas
instituições. Caso seja acionada pelo
CDG e pela diretoria do CBO e tenha
as orientações necessárias, a Comis-
são de Ensino tem condições de ela-
borar critérios técnicos para remane-
jamento de tais vagas. Da mesma
forma, tem condições de elaborar cri-
térios de credenciamento de even-
tuais novos cursos que posterior-
mente seriam submetidos à discussão
e deliberação nas instâncias supe-

riores do Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia”, ressalta.
Belfort Junior afirma que a Comissão
já está trabalhando na elaboração de
critérios para a admissão de alunos
nos cursos de especialização creden-
ciados pelo CBO, procurando imprimir
algum grau de uniformização que
proporcione maior transparência e
efetividade a este processo, sem
desrespeitar a autonomia de cada
instituição.
Outra preocupação manifestadas por
Belfort Junior foi com o estabele-
cimento de um currículo mínimo a ser
respeitado pelos cursos de especia-
lização credenciados pelo CBO. Acre-
dita que é possível respeitar as di-
ferentes necessidades regionais e, ao
mesmo tempo, estabelecer elevado
padrão de qualidade de ensino que
sirva para todo o País.
Neste sentido, a Comissão de Ensino
já solicitou a colaboração das várias
sociedades de subespecilidades filia-
das ao CBO para que nomeiem re-
presentantes para colaborar nesse

trabalho, contribuindo para estabe-
lecer os pontos relacionados com cada
área da Oftalmologia que devem cons-
tar do programa mínimo almejado.
Ao mesmo tempo, também já foi
solicitado aos organizadores de con-
gressos regionais da especialidade
para que concedam condições para
que representantes da Comissão de
Ensino possam organizar mesas re-
dondas e seminários nesses eventos
para debater os critérios e necessi-
dades regionais para a formação de
especialistas.
Durante o Congresso Norte-Nordeste
de Oftalmologia, que será realizado de
19 a 21 de março em Aracaju (SE), a
Comissão de Ensino organizará uma
mesa redonda para discutir os pro-
blemas da formação de oftalmolo-
gistas naquela parte do Brasil.

Integrantes da Comissão de Ensino do CBO - gestão 2009/2011, em sua primeira reunião com a diretoria da entidade
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Em fevereiro de 2009, o CBO
estabeleceu convênio com a American
Academy of Ophthalmology para
possibilitar o acesso de seus asso-
ciados ao programa educacional The
Ophthalmic News & Education
Network - O.N.E., a mais avançada
ferramenta de ensino e educação
continuada em Oftalmologia da
atualidade.
“Pelas informações de que dispomos,
o acesso ao Programa O.N.E. por parte
dos brasileiros ainda é tímido. 
A Comissão de Ensino vai realizar o
levantamento das possíveis causas
para tal subutilização, ao mesmo
tempo que procuraremos incentivar os
alunos dos cursos de especialização e
os profissionais de todas as áreas a
acessarem o programa que é o melhor
da atualidade. Vamos fazer isto
através de ações regionalizadas e
aproveitando todos os meios de
comunicação que o CBO dispõe”,
afirma.

ICO

Outra vertente da integração inter-
nacional da Oftalmologia brasileira
que a Comissão de Ensino pretende
incrementar está o incentivo à
participação de oftalmologistas do
País nos exames do Internacional
Council of Ophthalmology (ICO),
realizadas anualmente em mais de 60
países do mundo e que no Brasil são
aplicadas pela Comissão de Ensino do
CBO. (veja matéria na página 52)
“Para a Comissão de Ensino do CBO,
as provas do ICO são importantes por
que permitem a comparação do
aproveitamento de nossos alunos
diante de normas internacionais. Tais
provas seguem o padrão mundial, não
reduzindo o nível de exigência por
consideração a eventuais dificuldades
de aprendizado existentes em regiões
econômica e socialmente mais pro-
blemáticas. Temos cada vez mais
brasileiros sendo aprovados nessas
provas, o que é uma maneira indireta
de validar os nossos programas. Já os
médicos oftalmologistas que prestam
estes exames e são aprovados têm
mais facilidades para obtenção de
cursos e estágios no exterior.

Prêmio

Entre as medidas mais recentes
tomadas pela Comissão de Ensino
do CBO está a criação de um
prêmio anual para o médico
oftalmologista que tenha sido
considerado pelos alunos do
terceiro ano dos cursos de
especialização como o mais com-
prometido com o ensino.
“Já emitimos correspondência
para os vários cursos para que
sejam organizadas eleições
secretas entre os alunos para a
escolha desses profissionais
ligados ao ensino, que queremos
que sejam devidamente reconhe-
cidos por toda a comunidade
oftalmológica”, concluiu Rubens
Belfort Junior.
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A adaptação de lentes de contato é
um procedimento exclusivo da profis-
são médica. A lente é um insumo
utilizado pelo médico para realizar
este procedimento. Não se tratando
assim, de comercialização de produto.

Esta é a ementa do Parecer do Conselho
Federal de Medicina (CFM) aprovado em
sua reunião plenária de 13 de agosto de
2009. O Parecer foi relatado por Rafael
Dias Marques Nogueira e foi motivado
por consulta da Promotoria de Justiça
dos Direitos da Saúde da Comarca de
João Pessoa (PB).
A reunião plenária do CFM contou com
a participação de representantes da
Oftalmologia brasileira que defen-
deram a adaptação de lente de con-
tato como ato médico e a órtese como
parte integrante do procedimento do
profissional médico. A ação dos
oftalmologistas foi coordenada pelo
então tesoureiro do CBO, Adamo Lui
Neto, que também é Conselheiro do
Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (CREMESP) e
contou com a participação dos médicos
oftalmologistas Milton Ruiz Alves,
Newton Kara-José, Nilo Holzchuh
(secretário geral do CBO), Tânia
Schaefer (presidente da Sociedade
Brasileira de Lentes de Contato, Córnea
e Refratometria - SOBLEC), Orestes
Miraglia Júnior, Paulo Ricardo de
Oliveira e Ari de Souza Pena, além do
gerente exe-cutivo da Federação das
Cooperativas Estaduais de Serviços
Administrativos em oftalmologia
(FeCOOESO),  João Fernandes.
A íntegra do Parecer do CFM é a
seguinte:

Processo consulta CFM nº 4.308/08

Ementa: A adaptação de lentes de
contato é um procedimento exclusivo
da profissão médica. A lente é um
insumo utilizado pelo médico para
realizar este procedimento. Não se

tratando assim, de comercialização de
produto.

Da consulta

A promotora de Justiça dos Direitos
da Saúde, Dra. Ana Raquel Brito Lira
Beltrão (João Pessoa - PB), envia
ofício CS/CAOP/PGJ nº 174/2008
solicitando parecer deste Conselho
sobre prescrição de lentes de contato,
se é ato médico e se o médico pode
vender lentes de contato.

Parte expositiva

Da adaptação de lentes de contato e o
ato médico:
O Conselho Federal de Medicina
considera o ato médico todo proce-
dimento técnico profissional praticado
por médico legalmente habilitado e
dirigido para:
1) a promoção da saúde e prevenção
da ocorrência de enfermidades ou
profilaxia (prevenção primária);
2) a prevenção da evolução das
enfermidades ou execução de proce-

dimentos diagnósticos ou terapêu-
ticos (prevenção secundária);
3) a prevenção da invalidez ou
reabilitação dos enfermos (prevenção
terciária).
Sendo atos privativos do profissional
médico, as atividades de prevenção
secundária, bem como as atividades
de prevenção primária e terciária que
envolvam procedimentos diagnósticos
de enfermidades ou impliquem em
indicação terapêutica.
A indicação, escolha e adaptação de

lentes de contato exigem do médico
uma sequência de exames e treina-
mento do paciente, sem os quais este
poderá sofrer danos irreversíveis. 
O médico deve avaliar se há indicação
ou contraindicação para uso de lentes
de contato e para uma adaptação
perfeita e completa deverá realizar os
seguintes exames:
1. Anamnese; 2. Exame oftalmológico
completo; a. acuiade visual; b. exame
da musculatura extraocular; c. biomi-
croscopia; d. fundoscopia; e. avalia-
ção do filme lacrimal; f. exame da to-
pografia da córnea; g. ceratometria; h.
refração; i. utilização de lentes para
teste.
Após estes exames, o médico estará
em condições de escolher a lente
adequada para o paciente, que deverá
receber as orientações necessárias
quanto ao uso, manuseio e assepsia
das lentes. Ao final, o médico deverá
fazer um exame no biomicroscópio
para avaliar se a lente escolhida esta
corretamente adaptada.

Uma lente de contato mal adaptada ou
com uso inadequado, sem um acom-
panhamento médico, poderá causar
complicações oculares, com sérias re-
percussões para a visão do paciente,
inclusive a cegueira.
O médico, para a escolha da lente a
ser adaptada, precisa avaliar três
parâmetros principais: valor dióptrico,
curvatura e diâmetro da lente. Esta
escolha pode variar de médico para
médico, pois a modificação de um
único parâmetro na lente implicará em 

...a adaptação de lentes de contato 
é um procedimento exclusivo do médico, pois
requer, para a sua realização, conhecimentos 
de anatomia, fisiologia, patologia, indicações 

e contraindicações.

“
”

CFM aprova adaptação de lentes de contato como ato médico
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Rafael Dias Marques Nogueira Adamo Lui Netto

alterações nos outros parâmetros. 
O mesmo paciente pode adaptar-se a
lentes diferentes, quando escolhidas
por médicos diferentes. O importante
é que em qualquer um dos casos o pa-
ciente seja beneficiado. Desse modo,
não existe uma receita para lentes de
contato, cada médico escolherá a len-
te de acordo com o seu exame. Sendo
o responsável pela sua adaptação.
A Resolução nº 59/1996 do Conselho
Regional de Medicina do Estado do
Paraná (CRM-PR), em seu artigo 1º diz:
“A indicação, aplicação e controle das
alterações à exposição do olho às len-
tes de contato (corpo estranho), bem
como a responsabilidade decorrente,
são competência exclusiva da ativida-
de médica”. Estabelece também que a
adaptação de lentes de contato é de
competência exclusiva do médico.”
Qualquer que seja a indicação para o
uso de lentes de contato: médica, óp-
tica, terapêutica e estética, implicará
na necessidade da realização de exa-
mes que só o médico está legalmente
habilitado para fazê-los. Portanto o
procedimento de adaptação de lentes
de contato é um ato médico.

A lente de contato e a comercialização

Ficou claro, pelo já exposto, que o ato
médico da adaptação de uma lente de
contato é indissociável do forne-
cimento da lente ao paciente. Esta
torna-se um insumo necessário ao
trabalho do médico. Não se trata,
neste caso, de venda de lente de
contato e sim de um procedimento
médico final, adaptação de lente, que
utiliza a lente como meio. O mesmo
ocorre, quando o médico retira um
“corpo estranho” do olho do paciente,
usa medicação e o cobre com um
curativo, neste caso não está ven-
dendo gaze, adesivos ou medica-
mentos. Estes são insumos do seu
trabalho. Para corroborar este enten-

dimento, citamos parecer nº 33/87, da
Assessoria Jurídica da Fazenda do Rio
de Janeiro, emitido em resposta à
solicitação da Divisão de Fiscalização
da Inspetoria Regional, que solicita do
titular da Regional ação fiscal com o
objetivo de cobrar Imposto sobre
Circulação de Mercadoria (ICM) dos
médicos por estarem “vendendo len-
tes de contato”. A Relatora assim se
manifesta:  “concluímos pelo enqua-
dramento da atividade em causa no
parágrafo 1º, do artigo 8º, do decreto-
lei nº 406 de 31 de dezembro de 1968,
o que veda qualquer iniciativa para
cobrança de ICM, por frontal violação
da lei complementar em referência,
cujo nascimento teve origem na Cons-
tituição Brasileira”. O secretário de
Estado de Fazenda do Rio de Janeiro,
aprova o parecer em 14 de setembro
de 1987.
A conclusão desse parecer demonstra
que o médico, também na visão do
secretário de Estado de Fazenda, não
vende lentes de contato. A sua obri-
gação, com relação a impostos, está
no recolhimento do Imposto Sobre
Serviço (ISS). Deve-se, portanto, o
médico emitir recibo com o valor total

do procedimento já incluído a despesa
com as lentes e disponibilizando a
cópia da Nota Fiscal referente ao
pagamento das lentes.

Conclusão

Por todo o exposto, concluímos que a
adaptação de lentes de contato é um
procedimento exclusivo do médico,
pois requer, para a sua realização,
conhecimentos de anatomia, fisiolo-
gia, patologia, indicações e contra-
indicações. Para seu perfeito diag-
nóstico, é necessária realização de
exames médicos especializados e um
acompanhamento contínuo. Sendo um
procedimento intransferível, não ca-
bendo receita, é o médico que o rea-
liza, o único responsável. Por ser a
lente de contato um insumo neces-
sário para que o médico realize o
procedimento de escolha e sua adap-
tação, não existe comercialização de
lentes pelo médico, devendo o mesmo
recolher imposto sobre serviço.

Brasília, 17 de abril de 2009

Rafael Dias Marques Nogueira
Conselheiro Relator

Sendo um procedimento intransferível, não cabendo receita, 
é o médico que o realiza, o único responsável.“ ”

3234-Jota127 pag  10/27/09  10:33 AM  Page 44



45

N
o

tí
ci

as
 d

o
 C

B
O

Por determinação do presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Dr. Paulo Augusto de Arruda Mello, com base nos
artigos 25 e 27 do Estatuto em vigor, levando em consideração a decisão da Assembléia Geral Extraordinária ocorrida no
último dia 24 de agosto,  convocamos os conselheiros* para reunião Extraordinária do CONSELHO DELIBERATIVO dessa
entidade a realizar-se em São Paulo, no dia 27 de novembro próximo, às 17h45 em 1ª  e  18h00 em 2ª convocação,
no Auditório Vermelho do Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP (Av. Rebouças, 600 - ao lado do
Hospital das Clínicas), durante o 12º Congresso de Oftalmologia da USP.

Essa reunião terá como pauta:
• Escolha de cidade sede para o XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual / 2012  e 
• Escolha de cidade sede para o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / 2013.

São Paulo, 20 de outubro de 2009,                                      Dr. Nilo Holzchuh - Secretário Geral

*Votam nas reuniões do Conselho Deliberativo:

I- Conselheiro Vitalício: Associado Titular que, através da carreira universitária e de concurso público de provas e títulos,
seja portador de um dos seguintes títulos:  Professor Catedrático, Professor Titular, Professor Adjunto, Livre Docente ou
Doutor em Medicina.
II -Conselheiro Destacado: Associado Titular, em pleno exercício de um dos seguintes cargos:
a) Presidente do Departamento de Oftalmologia de uma das Federadas da AMB;
b) Coordenador de Curso de Especialização credenciado pelo CBO; 
c) Presidente de Sociedade Oftalmológica filiada ao CBO.

CONVOCAÇÃO

Comunicado (enviado por e-mail para todos os oftalmologistas)

A Assembléia Geral Extraordinária dos Associados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia reunida em Belo Horizonte, no último dia
24 de agosto, durante o XXXV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, decidiu, por unanimidade, que a escolha da cidade sede dos
Congressos promovidos pelo CBO aconteça com quatro anos de antecedência, para que haja tempo suficiente para a organização
do evento, principalmente a reserva de um Centro de Convenções adequado e no período previsto no Estatuto primeiros sete dias
do mês de setembro. Também por unanimidade, decidiu que a escolha da sede dos Congressos de 2012 e 2013 deverá ocorrer até
novembro do corrente ano.
Em virtude dessas alterações a Diretoria do CBO comunica que está aberta inscrição de cidade para sediar em 2012 - o XX
Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e em 2013 - o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia.
A Diretoria da entidade chama atenção dos associados, portadores do Título de Especialista concedido pelo CBO/AMB,
interessados em inscrever uma cidade, para o parágrafo único do artigo 31, para o parágrafo 1º do artigo 53 do Estatuto e para o
artigo 9º do Regimento Interno - que se encontram no site www.cbo.com.br
Também ressalta que as inscrições deverão estar no CBO até dia 27 de outubro de 2009, trinta dias antes da votação.
Por fim, informa que essas escolhas cabem ao Conselho Deliberativo do CBO, que se reunirá no próximo dia 27 de novembro, às
17h45 em 1ª convocação e 18h00 em 2ª convocação, no auditório Vermelho do Centro de Convenções Rebouças, durante o XII
Congresso de Oftalmologia da USP. 

São Paulo, 30 de setembro de 2009                                            Diretoria do CBO - Gestão 2009-2011
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