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Oftalmologistas presentes na seção 
da Câmara em que o projeto foi debatido: Leiria de
Andrade Neto, Elisabeto Ribeiro Gonçalves,
Walbert de Paula e Souza, Marcos Ávila e Solimar
Moises de Souza

A aprovação do Projeto de
lei que regulamenta as
atividades do profissional

médico pela Câmara dos Deputados
foi considerada uma grande vitória da
Saúde no Brasil. Além do interesse
geral em esclarecer as relações entre
os vários profissionais da área da
Saúde, o projeto tem uma importância
particular para a Oftalmologia, pois no
Inciso X do artigo 4º, elenca entre as
atividades privativas do profissional
médico a “prescrição de órteses e pró-
teses oftalmológicas”. Nesta entre-
vista, o integrante da Comissão de
Defesa e Representatividade do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, Eli-
sabeto Ribeiro Gonçalves, relata o
histórico do projeto, fala de sua im-
portância e analisa os próximos pas-
sos até sua completa efetivação.

JZ - Trace um rápido histórico deste
projeto.

ERG -  Esse projeto tem um histórico
de aproximadamente 7 anos, come-
çando no senado, com o PLS25/2002
do senador Geraldo Althoff, propondo
a regulamentação do exercício pro-
fissional do médico. Ainda em 2002, o
senador Benício Sampaio apresenta o
PLS 268/2002, na mesma direção. Os
dois projetos foram apreciados e a-
pensados na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ). Da CCJ seguiu
para a Comissão de Assuntos Sociais
(CAS), onde o PLS 268/2002 foi a-
provado com a relatoria da senadora
Lúcia Vânia. 
Durante todos esses anos, as so-
ciedades médicas dialogaram perma-
nentemente com os parlamentares e
representantes das outras profissões
da área da saúde. O PLS 268 volta
para a Câmara Federal em 2006 (Co-
missão de Trabalho, Administração e
Serviço Público), tendo na relatoria o
deputado Edinho Bez. Após um longo
trabalho do deputado Edinho, foi apro-
vado o substitutivo apresentado por

A ele. O PL seguiu depois para a Co-
missão de Educação e Cultura (relator:
deputado Ronaldo Caiado) e em se-
guida para a Comissão de Seguridade
Social e Família, relatado pelo depu-
tado Eleuses Paiva. O deputado José
Carlos Aleluia o relata na Comissão
de Constituição e Justiça com parecer
favorável às justas reivindicações dos
médicos. No dia l4 de outubro a Câ-
mara Federal presta, antecipadamen-
te, homenagem aos médicos brasilei-
ros por seu dia comemorado 4 dias
depois, 18. Numa bela e comovente
reunião, com presença maciça dos
médicos, as lideranças parlamentares
de todos os partidos se pronunciaram,
enaltecendo o trabalho, a dedicação a
ética, o prestígio e ratificando o apoio
à provação do projeto de regulamen-

tação do exercício profissional do mé-
dico. Uma semana após, em 21 de ou-
tubro, o PLS 268 foi aprovado por una-
nimidade no plenário da Câmara sem
uma modificação sequer, e volta, en-
tão, à apreciação do Senado Federal. 
Nesse longo percurso, o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia, com o
apoio da AMB, CFM, CRMs, FENAM e
SINDIMED, consegue inserir no corpo
do PL 268 algumas disposições extre-
mamente importantes para o exercí-
cio profissional do Oftalmologista (o
Inciso X), principalmente para o Con-
tatologista. Essas negociações nunca
foram fáceis, mas sempre prevaleceu
o bom-senso de todos os envolvidos.
A aprovação integral do PLS 268 e
veio coroar a luta do médico pela re-
gulamentação da nossa profissão. 

JZ - Qual sua importância para a clas-
se médica?

“ ...E quando falamos de interesses
queremos nos referir aos interesses 
da sociedade brasileira, estamos falando
em oferecer-lhe melhores condições de
prevenção, de diagnóstico e tratamento.

ERG -  A Medicina, na obstante ser a
mais antiga das profissões, era a ú-
nica, no Brasil, ainda não regulamen-
tada. A importância dessa regulamen-
tação é evidente, não só para nós,
médicos, mas para a sociedade brasi-
leira. Ressalte-se: tudo que o médico
pleiteia, toda a luta do médico visa,
em primeiro lugar, promover e res-
guardar a saúde do Cidadão Brasi-
leiro. Nós não temos interesses exclu-
sivamente nossos.
Então, quando buscamos traçar limi-
tes entre o que é privativo do médico
e o que pode ser deixado aos cui-
dados de outros profissionais da área
de saúde ou o que pode ser compar-
tilhado com eles, estamos dizendo o
que da competência do médico e o
que pode ser exercido em parceria. É
claro que está longe do médico a in-
tenção de cercear o legítimo exercício
profissional de quem quer que seja.

”

Acesse: www.cbo.com.br 13
Direto de Brasília

3248-JZ-128-pag  12/10/09  6:58 PM  Page 13



Não pretendemos nos imiscuir nas
atividades, por exemplo, do enfer-
meiro, ou do psicólogo; mas, igual-
mente, não podemos aceitar que rea-
lizem procedimentos que são da al-
çada do médico e para os quais nós
estamos mais bem preparados. Não
queremos, como a Vila, abafar nin-
guém, apenas traçar limites de ex-
clusividade o compartilhamento tendo
em vista unicamente a saúde do ci-
dadão brasileiro.

JZ - Qual sua importância para os mé-
dicos oftalmologistas em particular e
para a saúde ocular da população bra-
sileira?

ERG - Nós, primeiramente, somos mé-
dicos, depois oftalmologistas e só de-
pois subespecialistas. Não há porquê
separar o que é importante para o mé-
dico e para o oftalmologista. Nossos
interesses se entrelaçam, são co-
muns. E quando falamos de interesses
queremos nos referir aos interesses
da sociedade brasileira, estamos fa-
lando em oferecer-lhe melhores con-
dições de prevenção, de diagnóstico e
tratamento. Mas, para não deixarmos
sua pergunta sem uma resposta es-
pecífica, podemos dizer, como tam-
bém ocorre com outras especiali-
dades, que a aprovação do PLS 268
veio trazer uma grande ajuda para

dirimir a questão das interfaces mé-
dicas. O PLS é mais um importante
reforço legal para coibir o apetite, por
exemplo, da optometria e dos técni-
cos em Contatologia. O inciso X retira
toda eventual bruma que, falaciosa-
mente, era usada por essas catego-
rias para exercerem uma atividade
que é do oftalmologista e do contato-
logista. 

JZ - Qual foi a atuação do CBO no
processo de discussão, elaboração e
aprovação do projeto na Câmara?

ERG -  Já falamos acima na importan-
te atuação do nosso Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia durante todo o
curso de elaboração, apreciação, dis-
cussão e aprovação do PLS. À moda
do rigoroso exemplo das presidências
e diretorias passadas, a diretoria
atual juntou seus esforços e prestígio
aos dos demais colegas e às suas
entidades representativas para que
alcançássemos essa vitória. Só te-
mos, pois, que louvar e parabenizar o
CBO que sempre, em todas as situa-
ções, apostou suas fichas na defesa
dos legítimos interesses do oftalmo-
logista e da saúde ocular da Mulher e
do Homem brasileiros.

JZ - Na sua avaliação, como será a
tramitação no Senado? 

ERG -  Dizer que vai ser fácil estaria
sendo excessivamente otimista. Claro
que haverá discussões, pressões e
que nosso trabalho vai continuar, mas
estou absolutamente seguro de que o
espírito que reina no Senado Federal é
o mesmo da Câmara e que, portanto,
o PLS será aprovado e encaminhado à
sanção do presidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Mesmo porque você sabe
que eu fecho com Zeca Baleiro: nada
vem de graça, nem o pão nem a ca-
chaça.

JZ- Como o CBO pretende atuar nesta
nova fase de tramitação do projeto? 

ERG - Como sempre atuou: com sua
prestigiosa presença e experiência
adquirida em tantos outros embates
Nada vai mudar, o CBO estará per-
manentemente atento, perfeitamente
alinhado aos interesses do médicos,
das entidades que os representam e
da sociedade brasileira.

JZ - Como os oftalmologistas de todo
o Brasil podem colaborar para a
aprovação do projeto? 

ERG - Unidos, como se viu agora, a-
tendendo ao chamamento do CBO,
levando aos colegas e à sociedade a
importância da aprovação do PLS 268.
É preciso que cada um de nós atue
como um pequeno CBO, comportando-
nos como caixa de ressonância dos
anseios de toda a categoria médica e
do nosso povo. Não resolve só ficar no
teclado de um computador dando
aulas de como agir melhor ou, às
vezes, destilando críticas infundadas
ou levianas. Isso pouco ou quase nada
ajuda. Mas vestir a camisa do CBO,
das nossas entidades e sociedades,
certos de que elas representam e
defendem nossos legítimos interes-
ses, isso, sim, vale a pena, funciona e
dá resultados.

Depois da aprovação do projeto: Walbert de Paula e Souza, Leiria de Andrade Neto, Marcos Ávila, o
deputado Ronaldo Caiado, Elisabeto Ribeiro Gonçalves e o presidente da Associação Médica Brasileira,
José Luiz Gomes do Amaral
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