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elo Horizonte, 20 de março 
de 2010

Ilustres Colegas e amigos David da
Rocha Lucena, Getúlio Cardoso, Joacir
de Medeiros, João Pessoa de Souza
Filho e Ricardo Coelho,
Tenho acompanhado, com atenção, os
problemas levantados com a atuação
da optometria em Caruaru, Pernam-
buco. E li, com igual atenção, os re-
centes e-mail enviados pelo presi-
dente do Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia, Doutor Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, ao Colega Getúlio Car-
doso, e pela Doutora Fabíola Mansur,
1ª Secretária do Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, aos Colegas Doutor
João Pessoa de Souza Filho, presi-
dente da Sociedade Pernambucana de
Oftalmologia (SOPE) e Doutor Getúlio
Cardoso.
É claro que isso preocupa a todos nós,
oftalmologistas brasileiros. E preocu-
pa, e angustia, e inquieta muito, muito
mesmo. Inda mais porque esse é um
problema crônico, contra o qual temos
lutado há anos sem que tenhamos

uma solução definitiva. E quando digo
que temos lutado estou me referindo
principal e especificamente ao Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, o
nosso CBO.
Os Doutores Paulo Augusto e Fabíola
Mansur abordaram com clareza e
objetividade o problema. O Conselho
Brasileiro de Oftalmologia não tem se
furtado, em momento algum, a prestar
assessoria e orientação a todos os
Colegas que delas precisem. E em-
bora seja mais grave a questão da
optometria, outras existem e o CBO,
até mesmo sem ser provocado, vai de
pronto em busca de uma saída que
resguarde os interesses do oftalmo-
logista brasileiro.
Agora, é preciso entender alguns as-
pectos fundamentais que podem li-
mitar o enfraquecer a atuação do
CBO. O primeiro deles – o alhea-
mento do Colega para as
grandes causas de inte-
resse comum, a optometria
entre elas. Em recente encontro
programado para o XVII Congresso da
Sociedade Norte-Nordeste de Oftal-
mologia (Aracaju) com vistas a
exames dessas questões, reavaliação
das iniciativas postas em prática
(incluindo o detalhamento de uma re-
presentação, orientada e produzida
pelo doutor Maurício Félix, da as-

sessoria jurídica do CBO, que cul-
minou em Ação Cível Pública contra a
optometria na Bahia), compareceram
apenas – apenas - dez Colegas! Pare-
ce passar pela cabeça de muitos Cole-
gas que é mais produtivo reclamar,
desqualificar que agir, convergir e unir
esforços. Não que nada seja fácil,
pelo contrário tudo é muito difícil. Va-
le a pena repetir Zeca Baleiro: nada
vem de graça, nem o pão, nem a ca-
chaça. E me surpreende a convo-
cação, feita pelo estimado Colega e a-
migo, Renzo Sansoni, para colocar os
colegas em pé de guerra, além de su-
gerir a procura de outro caminho se o
CBO não puder/não tiver condições de
capitanear este embate. Que guerra,
pergunto eu? O país tem leis e nada
pode ser feito à margem dessas leis.
Quem age à margem delas é marginal
e nós, médicos, podemos ser tudo,
menos marginais. Além da ética ins-
crita nos códigos institucionais temos
a nossa própria ética decorrente da
nossa condição de humanos. Portanto,
não vale ir ao teclado e comodamente
incitar à rebelião, a gestos e protestos
isolados. Essa é uma guerrilha de te-
clado e essa época, se já produziu
resultados, a história de há muito a
sepultou. 
O segundo aspecto: o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia
só pode agir, repito, dentro
do estrito espírito das leis. E
as nossas leis, Colegas, são confli-
tantes, dúbias, permitindo interpreta-
ções favoráveis a quaisquer partes em
atrito. E tem mais: entre a solicitação
do reparo de um direito supostamente
lesado e a ação final decorre, além de
tempo, a interpolação de processos
judiciais subsidiários que esticam
prazo e encolhem a paciência. Além
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disso tudo, não somos nós, os
oftalmologistas, os juízes dessas de-
mandas e se um determinado aspecto
é tão claro e cristalinamente óbvio pa-
ra nós, pode não o ser para a autori-
dade julgadora.
Um terceiro aspecto: essas lides to-
das, esses recursos todos, esses em-
bates todos exigem, claro, dinhe-
iro, muito dinheiro. E o Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia está
longe de ser esse cofre abarrotado
que todos nós desejaríamos. O nosso
Conselho vive, basicamente, da con-
tribuição de seus sócios (grande parte
inadimplente) e da renda dos seus
Congressos (Brasileiro e Prevenção).
Essa renda mal dá para cobrir des-
pesas normais com a manutenção da
estrutura, mesmo porque, vocês sa-
bem, estatutariamente o CBO tem ou-
tras obrigações, outros deveres, ou-
tras tarefas além do affair optometria.
Quando nosso presidente, Doutor
Paulo Augusto Arruda de Mello, diz
que o CBO não tem condições finan-
ceiras de assumir o patrocínio das
ações jurídicas necessárias em todos
os Estados da Federação e propõe
uma atuação conjunta CBO/médicos
locais, ele está certo, e mais que isso,
sensato e realista. O CBO fornece o
material e as peças jurídicas e os mé-
dicos locais se responsabilizam pela
contratação de um advogado para
acompanhar os processos. O meu pre-
zado Colega e querido amigo Joacir
de Medeiros diz que médicos locais
pressuporiam uma coisa desorganiza-
da, sem vínculos estabelecidos e a
luta ficaria decerto muito enfraque-
cida, além do que não existe em
Pernambuco os tais líderes locais. 
Meu bom Joacir: perdoe-me, mas não
concordo com você. Não estamos
falando de líderes para disputar uma
eleição majoritária, ou seja lá o que
outra coisa for. Líderes são esses que
fazem o que Getúlio Cardoso, Ricardo
Coelho, David da Rocha Lucena e
você, Joacir, estão fazendo: loca-

lizando o problema, alertando os
Colegas e as instituições e buscando
soluções. Nada mais. Nada de palan-
que, de fala empolada, de promessas:
só o desejo de ajudar. E para isso vo-
cês contam com a pronta colaboração
e orientação do CBO. Todo o caminho
a seguir será dado pelo CBO com sua
experiência de anos de atuação e ati-
tude. Agora, será tão difícil angariar
recursos (que não são muitos) para
investir numa causa que, certamente,
trará muito mais dividendos para nós?
Sei que uma coisa deve mudar: a
dificuldade que todos nós temos de
meter a mão no bolso. Mesmo quando
a causa é justa, é nobre, é importan-
te, nós relutamos. E falo isso de ca-
deira, oferecendo-me como exemplo.
Um quarto aspecto: a atuação do
Conselho Brasileiro de Of-
talmologia.
Mirem e vejam, Colegas. Conheço o
CBO mais de perto desde 1999
quando na presidência do Marcos
Ávila (1999-01), fiquei com a respon-
sabilidade da Defesa Profissional. Em
seguida, fui vice-presidente do Suel
Abujamra (2001-03), presidente em
seguida (2003-05), depois com o
Doutor Harley Bicas (2005-07), Doutor
Hamilton Moreira (2007-09) e, agora,

com o Doutor Paulo Augusto de
Arruda Mello (2009-11) continuo dan-
do minha modesta colaboração, na
qualidade de Coordenador de Defesa
Profissional e Representatividade e
membro vitalício do Conselho de
Diretrizes e Gestão do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia, já como ex-
presidente.
E posso lhes afiançar que mesmo re-
trospectivamente à gestão do Doutor
Marcos Ávila, o Conselho Brasileiro
de Oftalmologia nunca – nunca – ne-
gligenciou os interesses éticos dos of-
talmologistas brasileiros. E o CBO e
seus dirigentes não fazem isso como
favor, mas como obrigação, como um
dever impostergável assumido com a
posse de cada um. 
Vocês, estimados Colegas, nem ima-
ginam, por exemplo, a atividade do
CBO em Brasília. Vocês sabem que
Brasília, quer queiramos ou não, quer
gostemos ou não, é peça fundamental
da atividade do CBO na promoção e
defesa dos interesses dos oftalmolo-
gistas e da saúde ocular do cidadão
brasileiro. É lá que as leis, boas ou
más, são feitas. E não podemos des-
cuidar desse aspecto, frequentando
os gabinetes parlamentares, as secre-
tarias, os ministérios, as cortes ju-
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diciais e a presidência da república
para esclarecer, pedir e vigiar para
que não ocorram d esvios nocivos de
última hora. Vocês estão lembrados
de quantas vezes derrotamos a op-
tometria na sua presunção de querer
tornar-se profissão regulamentada e
legalizada? O fizemos em 2005 (três
projetos) e em 2009 (dois proje-tos).
Vocês podem achar que as coisas
estão difíceis (no que concordo), mas
estariam bem piores, irremedia-
velmente piores, se não fora a inter-
venção pronta, atenta e eficaz do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia. 
Estejam certos que somos, sem favor
algum, a sociedade de especialidade
mais atuante das 55 filiadas à
Associação Médica Brasileira. Ela
sabe (como o Conselho Federal de
Medicina, os Conselhos Regionais e
todas as outras instituições médicas)
que pode contar conosco, que o
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
nunca se furtará a dar sua prestigiosa
e experiente contribuição quando es-
tão em jogo os nossos interesses e os
interesses da sociedade brasileira. Foi
assim com a CBHPM e, mais recen-
temente, com a Lei do Ato Médico. A
Oftalmologia é a única especialidade
citada nominalmente no corpo da lei,
e vocês nem de longe imaginam quan-
tas foram as dificuldades para in-
troduzir no texto disposições que nos
protegessem. Muitos embates ainda
virão, o perigo sempre nos ronda, mas
as chances de que saiamos vitoriosos
é grande.
Era isso, Colegas, o que eu gostaria
de falar do nosso Conselho Brasileiro
de Oftalmologia. Nunca pensem
que o CBO está parado,
deitado em berço esplên-
dido. Mesmo porque nem esse
berço temos; no máximo um humilde
tatame para descansar o lombo sofri-
do das chicotadas, justas e injustas,
dos Colegas. Às vezes penso que o
CBO peca por comunicar-se mal e

insuficientemente, talvez até por um
sentimento de mo-
déstia e acanha-
mento de origem.
Guimarães Rosa, o
grande Mestre mi-
neiro, nos ensina
que quando nada
acontece, há um
milagre que não
estamos vendo.
Parodiando, eu me
permito dizer que
mesmo quando
vocês nada vêem,
o CBO sempre es-
tá trabalhando, re-
alizando e defen-
dendo a todos nós.
É isso que as Di-
retorias passadas
fizeram e é isso o
que faz o Doutor
Paulo Augusto de Arruda Mello,
presidente, em estreita e inestimável
colaboração, apoio e destemor da
FeCOOESO.
Prezados e queridos e amigos Getúlio
Cardoso, Joacir de Medeiros, Ricardo
Coelho e David da Rocha Lucena,
Sei que conversei muito e talvez até
desnecessariamente. Mas sei tam-
bém que alguma coisa pode ser apro-
veitada disso tudo. Mesmo assim,
ainda me permito uma última con-
fissão, contando com a generosa
anuência de vocês. A Oftalmologia é
uma profissão sitiada. Muita gente se
esforça por arrancar um naco do seu
corpo profissional. Em outras pala-
vras: não precisamos de inimigos
internos, os externos já nos bastam, já
nos amolam e estorvam o suficiente.

Não é melhor a união, a
discussão limpa, aberta e
serena?

Abraços afetuosos do colega e amigo
que lhes quer muito bem,

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
Conselho de Diretrizes e Gestão do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
presidente do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia (gestão 2003-05)
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Código de Ética Médica

reconhecido no Brasil e foi revisado
após mais de 20 anos de vigência do
código anterior. Os diferenciais mais
destacados pelos especialistas são a
previsão de cuidados paliativos, o
reforço à autonomia do paciente e
regras para reprodução assistida e a
manipulação genética e a ampliação
de seu alcance aos médicos em
cargos de gestão, pesquisa e ensino.
É composto por 25 princípios funda-
mentais, 10 normas chamadas diceo-
lógicas (relacionadas aos direitos
profissionais) e 118 normas deonto-
lógicas (obrigações éticas), relacio-
nados às relações com os colegas e

pacientes e quatro disposições gerais. 
De acordo com Adamo Lui Netto,
conselheiro do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo
(CREMESP), professor assistente dou-
tor da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo  e diretor  do Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia (CBO) de 2002 a
2009, o novo código foi fruto de um
amplo processo de discussões e con-
sultas que durou mais de dois anos e
veio para suprir as lacunas provoca-
das pelo tempo e pelo avanço tec-
nológico e cultural.
“O novo código foi promulgado com o

O

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o presidente
do CFM, Roberto Luiz d’Ávila na solenidade

aumento da autonomia do 
paciente em sua relação com
o médico foi o ponto desta-

cado pelo presidente do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e coor-
denador da Comissão Nacional de Re-
visão do Código, Roberto Luiz d’Ávila
na solenidade que marcou a entrada
em vigor do novo Código de Ética Mé-
dica, realizada em 13 de abril, em
Brasília. A solenidade contou com a
presença do Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, senadores, deputa-
dos federais, autoridades e lideranças
ligadas à área da saúde.
Este é o sexto Código de Ética Médica
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propósito de beneficiar a sociedade
brasileira e os pacientes. Preserva e
amplia a autonomia do paciente. Dá
grande ênfase à bioética ligada à
terapia gênica e seus artigos proíbem
a criação de seres humanos geneti-
camente modificados, a criação de
embriões para investigação científica
e disciplina vários pontos no uso do
genoma humano com finalidades
terapêuticas”, declarou.
Com relação à Oftalmologia, Lui Netto
considera que o novo código manteve
e reforçou os conceitos de responsa-
bilidade intransferível do médico pe-
los atos médicos e de que a relação
médico-paciente não é uma relação
de consumo. O código também confir-
ma que o médico não pode comercia-
lizar medicamentos, órteses ou
próteses ou receber comissão da in-
dústriapor produtos que recomenda.
Quando for apresentar trabalhos
científicos em artigos ou em apre-
sentações públicas, como em con-
gressos, tem que explicitar a eventual
existência de qualquer tipo de interes-
se econômico em sua apresentação.
“O novo código é um avanço para a
sociedade e para os médicos. Foi um
aperfeiçoamento do código anterior,
aumentando a autonomia dos pacien-
tes, chamando a atenção dos médicos
para situações em que hajam confli-
tos de interesse, a incorporação de
novas técnicas na saúde e as impli-
cações éticas do ato médico e na pes-
quisa”, concluiu Adamo Lui Netto.

Alguns destaques do Código de Ética
Médica

de junta médica ou segunda opinião
solicitada pelo paciente ou por seu
representante legal”. Ao mesmo
tempo, o médico não pode desres-
peitar a prescrição ou o tratamento de
paciente determinados por outro
médico.
É proibido usar placebo em pesquisa,
quando há tratamento eficaz. 

“ “O novo código 
foi promulgado com 

o propósito 
de beneficiar 

a sociedade brasileira 
e os pacientes.”

Já em seu preâmbulo, o novo código
afirma que o médico deve aceitar as
escolhas de seus pacientes, desde
que adequadas ao caso e cienti-
ficamente reconhecidas.
O novo Código reforça o caráter anti-
ético da distanásia, entendida como o
prolongamento artificial do processo
de morte, com sofrimento do doente,
sem perspectiva de cura ou melhora.
Contempla o conceito de cuidado
paliativo.
A terapia genética é mencionada pela
primeira vez. Está proibido criar
embriões com finalidades de escolha
de sexo ou eugenia. Já a terapia gêni-
ca está prevista. Ela é importante por-
que envolve a modificação genética
de células somáticas como forma de
tratar doenças, apresentando grandes
perspectivas de desenvolvimento. 
O Capítulo XIII, sobre Publicidade
Médica, diz que, em anúncios pro-
fissionais, é obrigatório incluir o nú-
mero de inscrição no Conselho Re-
gional de Medicina. Os anúncios de
estabelecimentos de saúde também
devem constar o nome e o número de
registro do diretor técnico.
Quando docente ou autor de publica-
ções científicas, o médico deve decla-
rar relações com a indústria de me-
dicamentos, órteses, próteses, equi-
pamentos etc. e outras que possam
configurar conflitos de interesses,
ainda que em potencial. 
A introdução do conceito de respon-
sabilidade subjetiva do médico preco-
niza que esta não se presume, tem
que ser provada para que ele possa
ser penalizado – por ação ou omissão,
que pode ser caracterizada como
imperícia, imprudência ou negli-
gência. É o reconhecimento de que, na
área médica, não se pode garantir cu-
ra ou resultados específicos para nin-
guém. 
O paciente tem direito a uma segunda
opinião e de ser encaminhado a outro
médico. É o que diz o artigo 39, que
proíbe o médico “opor-se à realização

Adamo Lui Netto
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O novo Código de Ética Médica
e seus reflexos no Judiciário

E

Maurício Rhein Félix

m 13 de abril entra em vigor
a Resolução CFM 1.931, de 
17 de setembro de 2009, que

aprovou o “Código de Ética Médica”,
após longo processo de discussão
com a classe médica, que participou
da elaboração por meio de mais de
duas mil propostas encaminhadas
pelos Conselhos Regionais, entidades
médicas, instituições científicas e de
ensino da medicina e por médicos.
Nossa proposta, aqui, é traçar pos-
síveis reflexos do novo texto disci-
plinar da medicina nas ações judiciais
que envolvem a relação médico/pa-
ciente.
Primeiramente o código fixa vinte e
cinco princípios fundamentais do
exercício da medicina, entre os quais
destacamos os incisos IX e XX: A
Medicina não pode, em
nenhuma circunstância
ou forma, ser exercida
como comércio. - A natureza
personalíssima da atuação profissio-
nal do médico não caracteriza relação
de consumo. Estes princípios, na
justiça comum, servem de subsídio
para afastar o enquadramento da
medicina nas regras do Código de
Defesa do Consumidor, com a am-
pliação do direito de defesa dos mé-
dicos, uma vez que não mais se
cogitaria da responsabilidade sem
culpa e não se aplicaria a inversão do
ônus da prova.
Ao tratar dos “Direitos dos Médicos”
o código dá parâmetros claros da
conduta médica, estabelecendo suas
prerrogativas, o que não poderá ser
ignorado pelo judiciário, que não po-

derá exigir postura diversa ou mesmo
penalizar aquele que agir de acordo
com as normas estabelecidas por seu
órgão fiscalizador.
No Capítulo III – Responsabilidade
Profissional, mais uma vez, fica afas-
tada a presunção de culpa, derivando
a responsabilidade de imperícia, im-
prudência e negligência.
Neste capítulo vê-se, também, defi-
nidas condutas ainda não contem-
pladas no ordenamento jurídico, como
questões ligadas à genética e à
procriação assistida, que, certamente,
serão aplicadas pelo Judiciário.
Ao tratar dos direitos humanos, o
novo código estabelece a obriga-
toriedade da obtenção do consen-
timento informado do paciente ou de
seu representante legal sobre o
procedimento a ser realizado. Neste
aspecto o CBO, desde há muito, vem
orientando os oftalmologistas, veicu-
lando em seu site fórmulas de “Termo
de Consentimento Informado”, único
instrumento capaz de comprovar o
consentimento.
Nesse capítulo, ainda, o Legislador
atribui grande liberdade ao paciente,
garantindo-lhe o direito de decidir so-
bre sua pessoa e seu bem estar.
Ao discorrer sobre as relações do

médico com seus pacientes e fami-
liares, mais uma vez, é enfatizada a
liberdade de decisão do paciente
sobre a execução de técnicas tera-
pêuticas e diagnósticas, ressalvado o
risco de vida. 
A preservação dos direitos dos paci-
entes foi, inequivocamente, o mote do
legislador neste Capítulo, o que de-
monstra a preocupação com o sujeito
da atuação médica.
Os demais capítulos abordam temas
do âmbito ético disciplinar, que, em-
bora de grande relevância, não de-
verão alterar o posicionamento do
judiciário.
Nosso entendimento é que o código
de ética que passa a ter vigência em
13 de abril, objetivou uma abertura
das comissões de ética e disciplina
dos Conselhos Regionais de Medicina
para a sociedade, introduzindo novos
conceitos na relação médico paciente,
em prol desses, o que, a médio prazo
refletirá nas decisões do Poder
Judiciário. 

(*) Maurício Rhein Félix é
coordenador do Departamento
Jurídico do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia

Maurício Rhein Félix
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