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O futuro da Oftalmologia 
passa pela Advocacia?
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...O Direito é muito
conservador e a
Medicina muito
avançada. A Sociedade
vai ter que conciliar
estas áreas...
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CBO Jovem

la exerce a Oftalmologia, mas também estudou
Direito e pretende passar a exercer em breve
também a profissão de advogada. Seu projeto de

vida é conciliar o exame dos pacientes e a realização
de prescrições médicas com a atuação em campos tão
minados como Responsabilidade Civil no exercício da
medicina, Bioética e as relações das empresas de medicina
de grupo e os médicos. Com esta entrevista de Anna
Carholina Goes Lourenço, o JORNAL OFTALMOLÓGICO
JOTA ZERO inaugura uma nova seção, na qual novas
lideranças da Oftalmologia brasileira mostrarão o que
pensam e como enxergam o futuro que encarnam e
representam.
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JOTA ZERO - Apresente-se.
Anna Carholina - Sou médica oftal-
mologista. Estudei Medicina na USP e
fiz especialização em Oftalmologia na
UNIFESP, concluída em 2001. Exerço a
Oftalmologia, com ênfase em retina
clínica e sou ligada ao ensino da
especialidade. Além disso, no ano
passado me formei em Direito na PUC
de São Paulo e assim que for
aprovada no exame da OAB passarei a
exercer a Advocacia.

JZ- O que te levou a estudar Direito e
a se propor a exercer a advocacia? 
Anna Carholina - Sempre achei im-
portante, sempre gostei. Durante mi-
nha formação médica percebi que ela
é muito técnica, muito científica, mas
que pouco prepara o médico para a
vida real. Não se discute como se
comportar para fazer negócio, como
contratar serviços, como prestar
serviços para alguém. O jovem médico
sai da Especialização sem entender
muito bem qual será a obrigação que
assumirá quando estiver tratando do
paciente, quando for trabalhar num
hospital. Depois de ficar nove anos
em ambiente protegido, o jovem
pensa que tudo vai ocorrer de forma
ordeira e protegida, como acontece no
ambiente acadêmico onde, bem ou
mal, sempre existem pacientes, ape-
sar das grandes deficiências existem
pelo menos parte dos recursos para a
realização dos atendimentos propos-
tos, sempre existem colegas e profes-
sores para compartilhar o dia-a-dia,

sempre existe uma retaguarda para
resolver, ou pelo menos encaminhar,
os problemas burocráticos, legais e
fiscais. Quando a especialização ter-
mina, o jovem se vê sem pacientes,
recusado pelas empresas de medicina
de grupo, tendo que trabalhar para
quem já tem credenciamento nestas
empresas dentro de esquemas de
terceirização nem sempre feitos com
boa fé. Depois de algum tempo, con-
segue credenciamento com algum
convênio e os problemas continuam.
Enfrentei esta guerra diária para
exercer a Oftalmologia e decidi tentar
o caminho do Direito, não para deixar
a Medicina, mas para complementá-
la de alguma forma.

JZ- Que diferenças sentiu nos
processos de formação das duas
profissões?
Anna Carholina - Desde o primeiro dia
da Faculdade de Direito entra-se em
contato com o mundo real. Estagiário
não é protegido, mas mandado para o
fórum brigar com escrivão para poder
ver o processo. Por outro lado, percebi
que as relações entre as hierarquias
profissionais são diferentes. No Di-
reito, por mais que haja a disputa, o
ideal é que haja o que se chama de
“urbanidade”. Com ela, o jovem pode
se manifestar, mesmo em contra-
posição a alguém que está na profis-
são há muito mais tempo e ocupa
posição muito mais importante. Na
Medicina, a hierarquia é muito mais
rígida e o jovem médico não é enco-

rajado a questionar os mestres, ao
contrário.

JZ- E pretende exercer a Advocacia?
Não teremos uma versão da história
do pato, que anda, voa e nada mas
não consegue fazer nenhuma das três
coisas com excelência?
Anna Carholina - Minha família é de
médicos e a Medicina vai continuar
sendo minha prioridade. Na Oftalmo-
logia escolhi a área de retina clínica,
que permite a administração do
tempo capaz de contemplar as outras
atividades a que me proponho rea-
lizar. Também pretendo continuar liga-
da ao ensino da especialidade. Acho
que dá para conciliar. Quanto ao Di-
reito, vejo que meus colegas médicos
vão precisar cada vez mais de pessoas
que possam falar a linguagem das leis
e entender o mundo da medicina. A
Responsabilidade Civil vai provocar
cada vez mais processos por erro
médico. Assistimos à multiplicação de
queixas nos vários CRMs. Além disso,
o médico precisa saber lidar com o
convênio. Existe também uma área
que me fascina, a Bioética, na qual se
discute o que dá para fazer ou não em
termos de pesquisa. O Direito é muito
con-servador e a Medicina muito a-
vançada. A Sociedade vai ter que con-
ciliar estas áreas para que a medicina
não se torne tão avançada que vire
antiética e eugênica e o direito não se
torne inquisitorial. Conhecendo as du-
as pontas da realidade, espero con-
tribuir da melhor forma com essa dis-
cussão. 

JZ- Os advogados sempre empunham
o espantalho da indústria de proces-
sos de responsabilidade civil contra
os médicos, mostrando o exemplo da
situação que dizem existir nos Es-
tados Unidos, mas até que ponto isto
é real até que ponto é estratégia de
marketing pelo terror?
Anna Carholina - No Brasil não existe
a cultura das altas indenizações por
dano moral. Os juízes reduzem consi-
deravelmente os valores das inde-
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nizações pedidas pelos proponentes
das ações, mas a situação vai mu-
dando lentamente. O número de pro-
cessos e de condenações de médicos
aumentou e vem aumentando. Uma
condenação talvez não leve o médico
ou a clínica ou o hospital à falência,
mas é algo que pesa. Leve em
consideração que, no Brasil, devido à
grande desigualdade social, as pes-
soas que conseguem ter acesso à
justiça para manter um processo
contra um médico ou uma clínica
raramente são carentes ou social-
mente desprotegidas. Também tenho
visto uma mudança significativa nas
perícias médicas. O perito “amigo”,
que em seu relatório ressalta em seu
relatório que a medicina não é uma
ciência 100% exata, que imprevistos
sempre acontecem, que a obrigação
do médico é de meio e não de fim, é
cada vez mais contestado pelo perito
contratado pelo proponente da ação,
que repetimos é uma pessoa que tem
condições econômicas e sociais de
defender seus interesses. Este outro
perito médico, por sua própria con-
dição, examina os documentos, os
prontuários médicos e a literatura e
seus relatórios nem sempre são tão
amistosos para o médico que está
sendo processado, o que obriga o Juiz
a contratar um terceiro perito para se
precaver. Por sua vez, o perito que fez
o relatório “amigo” vai pensar duas
vezes antes de repetir sua atitude no
próximo processo. Muitos hospitais e
clínicas já têm departamentos jurídi-
cos capazes de atuar em casos de erro
médico e até para propor acordos que
evitem processos. O médico também
precisa se preparar. Porém temos que
levar em conta que o que chamamos
de Responsabilidade Civil não é só
processo judicial contra o chamado
erro médico. É um campo muito mais
amplo. Existem situações em que o
médico tem que brigar contra hos-
pital, contra o convênio, já que a Res-
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ponsabilidade Civil não é só do mé-
dico, mas de todos os elos do pro-
cesso de atendimento. Implica tam-
bém no aprendizado de como agir di-
ante do paciente, do que efeti-
vamente garantir a ele. Vejo colegas
que diariamente dizem que este ou
aquele procedimento é simples,
banal, não tem como dar errado e que
o resultado será a completa satis-
fação do paciente. Ao fazer isto, o
médico muda completamente o foco
de sua ação, que deixa de ser de meio
para recuperar e manter a saúde para
fim, para a obtenção de resultados.
Isto juridicamente tem implicações
importantes que precisam ser levadas
em consideração. Acho que no Brasil
nunca haverá a completa juridização
da relação médico-paciente, mas di-
zer, pensar ou agir como se a ativi-
dade médica não tivesse importantes
aspectos jurídicos e legais, é irrespon-
sabilidade.

JZ- E a questão das empresas de
medicina de grupo, os chamados con-
vênios?
Anna Carholina - É uma das brigas
mais legais que temos pela frente.
Não existe jeito de obrigar a empresa
a credenciar o médico. A saída que
vejo não é a briga, mas entender o
que está acontecendo. O convênio é
um negócio, tem que dar lucro e não
está dando. As empresas estão se
agrupando, se tornando grandes con-
glomerados. Temos uma situação em
que uma ida ao cabelereiro custa en-
tre R$ 20,00 e R$ 50,00 e uma
consulta médica recebe R$ 7 de ho-
norários, pagos depois de dois ou três
meses. Todos concordam que é uma
distorção séria. Para contorná-la ve-
mos alguns colegas tomando atitu-
des reprováveis como a multiplicação
de exames autogerados, o costume de
cobrar por fora as lentes intra-ocu-
lares e outras atitudes do gênero. É
uma dupla distorção que só leva a

uma situação cada vez mais com-
plicada na qual todos saem perdendo.
Hoje temos contratos de adesão na
qual a empresa só aceita creden-
ciamento de clínicas capazes de ga-
rantir grande número de atendi-
mentos. Com isto a consulta barata é
privilegiada e o pacote de cirurgia é
imposto. É uma guerra de tubarões na
qual o médico e o paciente são as
partes mais fracas.

JZ- E a saída?
Anna Carholina - Se existir, vai ser
através do diálogo, com a ajuda dos
advogados e juízes, que precisam ver
todos os lados da questão e mostrar a
todos os envolvidos que os outros
também têm direitos e interesses
legítimos. E aí voltamos ao início da
entrevista. Quero provar que a Medi-
cina e o Direito são ferramentas dife-
rentes, mas complementares na bus-
ca de uma situação que garanta a
saúde dos pacientes e a valorização
dos médicos. O que não quer dizer que
seja uma coisa fácil

JZ- Você é associada ao CBO? Lê o
JOTA ZERO? Pretende participar das
atividades associativas?
Anna Carholina - Sou associada rela-
psa do CBO e por conta das difi-
culdades do início da carreira nunca
fui ligada às atividades da entidade.
Sei que a participação de todos e de
cada um é importante, mas também
guardo certo ceticismo com relação à
ação coletiva. Agora, devido à con-
vivência com colegas que estão
entusiasmados com o CBO, principal-
mente com a ação dos jovens oftalmo-
logistas, meu ceticismo está redu-
zindo e minha vontade de participar
aumentando•
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