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Ofício nº 1130-13/CRI-CFP 

Brasília, 29 de junho de 2013. 

 

 

 

 

Assunto: Pedido de veto ao Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2002, o Ato Médico. 

 

 

  Prezados, 

 

1.        O Conselho Federal de Psicologia – CFP – considera perfeitamente justo o pleito 

de todas as categorias profissionais terem lei que as regulamente. Nesse sentido, não há qualquer 

óbice para que nossos colegas profissionais da saúde, os médicos, galguem a regulamentação de 

sua profissão. Essa regulamentação, todavia, não pode aferir-lhes prerrogativas que firam as 

atribuições de outras profissões. Não é possível que qualquer profissão positive normas, no 

arcabouço jurídico nacional, que possam invadir e interferir nas atividades de outras profissões. 

Isso representaria um retrocesso nos vários avanços de serviços multiprofissionais de saúde.  

 

2.              A recente aprovação do Projeto de Lei do Senado SCD 268/2002, conhecido 

como Ato Médico, apresenta esse atraso. A referida proposição tramitou por mais de onze anos 

no Congresso Nacional, período em que foi possível estabelecer avanços na discussão da 

matéria. O texto, entretanto, apresenta problemas que impactarão no Sistema Único de Saúde, no 

âmbito público e na saúde suplementar. Por isso, podemos dizer que não se trata meramente de 

questões que atravessam interesses de categorias. 

3.              As profissões da saúde entendem que o texto aprovado no dia 18/6/2013 pelo 

plenário do Senado Federal apresenta dificuldade à adequada oferta de saúde pública à 

população brasileira e ao trabalhado dos profissionais da área da saúde. O Ministério da Saúde já 

havia manifestado, em audiência pública realizada pela Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte, a necessidade de diálogo aprofundado sobre o tema, o que justifica as contribuições a 

seguir. 

4.             O inciso I, do art. 4º deste Projeto de Lei apresenta o maior impasse entre as 

profissões de saúde.  Se aprovado, o dispositivo traduzirá grande insegurança jurídica para as 

demais profissões da área da saúde, pois não deixa claro que as competências privativas da 

atividade médica devem se limitar a sua área de atuação. Salienta-se que não apenas o CFP, mas 

também a Frente dos Conselhos das Profissões da Área da Saúde (FCPAS) da qual este Conselho 

é integrante, considera este o ponto nevrálgico do PL em questão, como bem demonstra o Oficio 

Ao Conselho Nacional de Saúde 
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136/2013/GAPRE de 19 de junho de 2013, segue em anexo, enviado à Presidenta da República, 

ocasião em que foi solicitado audiência para expor os motivos. Pedido o qual foi atendido no dia 

27/06/2013 quando representantes de profissões da área da saúde foram recebidos pelos 

Ministros da Secretaria Geral da Presidência e Casa Civil.  

5.                      Durante toda a tramitação do projeto de lei foi sugerida a substituição do referido 

inciso “formulação do diagnóstico nosológico e respectiva prescrição terapêutica” por 

diagnóstico nosológico médico e prescrição terapêutica médica, com o objetivo de sanar no texto 

qualquer tipo de insegurança jurídica. A sugestão nunca foi acatada, o que levanta a suspeita de 

reserva de mercado no campo da saúde. 

6.   É consenso dizer que as doenças que afligem a humanidade possuem múltiplos 

fatores causais, e cada profissional da saúde é capacitado e habilitado para identificar o efeito de 

alguns desses fatores. Portanto, o Estado não pode atribuir apenas ao médico a função do 

diagnóstico nosológico e da prescrição terapêutica em áreas nas quais não possuem habilitação. 

A esse propósito, o Ministério da Educação, por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação da Área da Saúde, estabeleceu, de forma clara e objetiva, as habilidades e 

competências de cada profissional da saúde, na perspectiva da atenção integral. 

7.   No caso específico da nossa profissão, o diagnóstico psicológico, em muitos 

casos, envolve a identificação de transtornos mentais e a respectiva compreensão da dinâmica 

subjetiva de cada um. Enfatiza-se que esse empreendimento exige profunda investigação, 

requerendo técnicas apropriadas aliadas ao vínculo terapêutico a fim de propiciar a elaboração 

desse diagnóstico e a adequada prescrição terapêutica.  

8.   Por tal motivo, não é razoável, nem tampouco jurídico, sob pena da não garantia 

de acesso universal, integral e igualitário à Saúde, que pacientes sejam submetidos, para 

atendimento de algumas de suas necessidades específicas, primeiramente, ao crivo de médicos, 

que não possuem formação em Biologia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço 

Social, Terapia Ocupacional, e outras que venham ser regulamentadas, e, portanto, não têm 

autonomia para deliberar por estas profissões. 

9.   É notório que muito embora o parágrafo 7º do art. 4º exclua das atividades do 

médico as “competências próprias” das profissões da área da saúde, o supracitado cria certa 

instabilidade jurídica, pois parece desdizer o que dito em incisos anteriores. 

10.   Não bastassem essas inseguranças jurídicas, o inciso 1 do artigo 5º do projeto de 

lei torna privativa aos médicos a “direção e chefia de serviços médicos”, não deixando claro do 

que se trata.  Além disso, indica uma hierarquização que não corresponde aos princípios do 

trabalho multiprofissional que precisa ser construído na saúde. A coordenação de serviços de 

saúde, compostos por equipes multiprofissionais, pode ser ocupado por profissional capacitado 

independentemente de sua profissão. Ou seja, não se pode confundir responsabilidade técnica do 

trabalho do médico, que, evidentemente, deve ser exercido por um deles, com a coordenação de 

serviços de saúde. 
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11.   Deste modo, o Conselho Federal de Psicologia solicita o veto do inciso I do art. 4
o  

e do inciso I do art. 5
o
.  

12.   O Conselho Federal de Psicologia coloca-se à disposição para esclarecimentos. 

 

 

 
HUMBERTO VERONA 

Conselheiro-Presidente 
 


