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Lei do Ato Médico



Projeto que tramita há dez anos no Senado para regulamentar a profissão 
de médico recebe severas críticas por subordinar as outras 13 profissões 
da saúde à medicina e também por contrariar os fundamentos do SUS
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Praticamente todas as profissões 

da área da saúde são derivadas 

da medicina. A autonomia 

científica e técnica que conquistaram 

nas últimas décadas geraram 

um grande desenvolvimento das 

profissões de assistente social, biólogo, 

biomédico, enfermeiro, farmacêutico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

nutricionista, profissional de educação 

física, psicólogo, terapeuta ocupacional, 

acupunturista e técnico e tecnólogo de 

radiologia. 

Todas estas 13 ocupações conquista-

ram também resguardo na legislação tra-

balhista, com regulamentações próprias 

decretadas a partir da segunda metade 

do Século XX. Já a medicina permane-

ceu fundamentada no costume milenar 

e, quando se decidiu regulamentar a 

profissão de médico, as concepções pró-

prias desta área sobre os processos de 

produção de saúde e doença geraram um 
embate que já perdura mais de dez anos.

“No meio médico os esforços de 
desenvolvimento se concentraram no 
aprofundamento das próprias ciências 
médicas. Muitos profissionais dessa área 
têm dificuldade de entender a abordagem 

mais atual da saúde porque se preocupam 

com a superespecialização das suas 

atividades. Eles acreditam que com 

este arsenal farão o melhor diagnóstico 

e a melhor terapêutica”, avalia Paulo 

Capucci, presidente da Associação 

Paulista de Saúde Pública (APSP).
De acordo com Capucci, a propos-

ta conhecida como “Projeto da Lei do 
Ato Médico”, reforça um modelo de 
atendimento de saúde ultrapassado e 
que contraria princípios do Sistema 
Único de Saúde (SUS) como a inte-

Fevereiro de 2002 
Apresentação do PLS 025 pelo 
senador Geraldo Althoff, colocando 
qualquer diagnóstico e prescrição 
como função privativa de médico

Novembro de 2002
Senador Benício  Sampaio propõe 
novo projeto (268/2002), mais 
detalhado, porém com a mesma 
concepção de atendimento à saúde 
centrado no profissional da medicina

2004
Senador Tião Viana (CCJ) 
rejeita PLS 268 e mantém o 
PLS 025 2006

Senadora Lúcia Vânia  (CAS) 
rejeita o PLS 025 e apresenta 
uma versão atualizada do PLS 
268/2002

2009
Após três anos na Câmara 
dos Deputados, projeto volta 
ao Senado

Fevereiro de 2012
Senador Antonio Carlos 
Valadares emite parecer com a 
última versão do PLS 268/2002

Novembro de 2012
Projeto está na Comissão de 
Educação do Senado, sob apreciação 
do senador Cássio Cunha Lima.

Caminhos da “Lei do Ato Médico”

“Os princípios do projeto reforçam que o médico 
diagnostica, define o tratamento e depois entram os 

demais profissionais. O melhor diagnóstico pode não 
estar centrado no conhecimento médico, mas no do 

fisioterapeuta, do psicólogo, do enfermeiro etc.”
Paulo Capucci, presidente da APSP

Comunicação/COREN-SP
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gralidade (uso de todos meios cura-
tivos e preventivos para produção da 
saúde). “Os princípios do projeto re-
forçam que o médico diagnostica, de-
fine o tratamento e depois entram os 
demais profissionais”, afirma.

Segundo Capucci, o projeto também 

desconsidera o novo perfil de doenças 

da população brasileira. Para ele, o tra-

tamento de doenças infecto-contagiosas, 

que fundamentou todo o atendimento 

durante décadas, já é algo controlado no 

País. As principais doenças da atualida-

de são as decorrentes do envelhecimento 

da população e as relacionadas ao esti-

lo de vida, como hipertensão, diabetes 

e obesidade. Este novo perfil demanda, 

para o presidente do APSP, uma aborda-

gem multiprofissional.

“O conhecimento médico é essencial 

no diagnóstico e no tratamento de um 

obeso, mas como elaborar um tratamen-

to eficaz sem uma Enfermagem prepa-

rada ou sem o acompanhamento de um 

nutricionista? Quem ajuda este paciente 

a ser autônomo, bem resolvido e que su-

pere desconfortos emocionais que a obe-

sidade causa em sua vida? O que caiu na 

graça das pessoas foi a cirurgia bariátri-

ca [redução do estômago] definida por 

um médico, mas depois da intervenção 

os pacientes continuam se alimentando 

mal e no sedentarismo”, exemplifica.

O que mais se contesta
Além da essência do projeto, eviden-

ciado na sua redação, alguns tópicos 
são criticados por representantes das 
outras 13 profissões da área da saúde. 
Os principais pontos são o diagnóstico 
nosológico e a prescrição terapêutica, 
reservados no artigo 4º do projeto como 

exclusividade do médico. O parágrafo 2º 

do mesmo artigo diz que “não são pri-

vativos do médico os diagnósticos fun-

cional, cinésio-funcional, psicológico, 

nutricional e ambiental, e as avaliações 

comportamental e das capacidades men-

tal, sensorial e perceptocognitiva”, o que 

resguardaria as competências próprias 

às outras profissões.
No entanto,  a redação atual poderia 

inviabilizar o próprio trabalho de algu-

mas profissões por conta de interpreta-

ções jurídicas. “A Enfermagem também 

faz diagnóstico nosológico com bases 

e critérios científicos, dentro de proto-

colos internacionais. Se este projeto for 

aprovado, em algum momento podemos 

ser proibidos de realizar atos típicos da 
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“Na periferia de São 
Paulo conhecemos 

instituições de saúde 
que não têm médico ou 
são atendidas apenas 

alguns dias da semana 
por estes profissionais. Se 
os demais profissionais 
tiverem que esperá-los 
para atuar a população 

será a maior prejudicada”, 
Donato José Medeiros, 
primeiro-secretário do 

COREN-SP 
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nossa profissão e teríamos que esperar um médico interceder 

para começarmos a trabalhar”, explica Donato José Medeiros, 

primeiro-secretário do COREN-SP.

Tanto Medeiros quanto Capucci acreditam que este ponto 

pode aprofundar uma situação de atendimento que já não é 

boa. “Na periferia de São Paulo conhecemos instituições de 

saúde que não têm médico ou são atendidas apenas alguns dias 

da semana por estes profissionais. Se os demais profissionais 

tiverem que esperá-los para atuar a população será a maior pre-

judicada”, acrescenta Medeiros. 

O segundo ponto de grande contestação do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) é relativo à gestão de serviços. O art. 5º diz que a 

direção e a chefia de serviços médicos são atividades privativas 

de médico, e um parágrafo único esclarece que “a direção ad-

ministrativa de serviços de saúde não constitui função privati-

va de médico”. Contudo, o artigo 2º define o objeto da atuação 

do médico como a “saúde do ser humano e das coletividades 

humanas”, o que daria margem à interpretação de que serviços 

médicos e de saúde são sinônimos.

“As pessoas, em geral que não são da nossa área, não sabem 

discernir o que são serviços médicos ou serviços de saúde. Para 

evitar que lá na frente alguém conteste profissionais de outras 

áreas na direção de serviços de saúde é necessário deixar claro 

no texto o que é o serviço médico ao qual o projeto se refere. 

Estas contradições são decorrentes do espírito do projeto de lei, 

que submete todas as demais profissões à medicina”, acredita 

Carla Biancha Angelucci, presidente do Conselho Regional de 

Psicologia de São Paulo.

Tramitação

O Projeto de Lei do Senado nº 025 foi apresentado em fe-

vereiro de 2002 pelo senador Geraldo Althoff, no qual se 

definiam em poucas linhas o que é privativo do ato médico. 

Imediatamente se geraram inúmeras polêmicas na área da saú-

de por estipular de forma ampla a “formulação de diagnóstico 

médico e a prescrição terapêutica de doenças” como funções 

privativas de médicos. 

Em novembro do mesmo ano, o senador Benício Sampaio 

apresentou outro Projeto de Lei do Senado (PLS 268/2002), no 

qual foram especificadas as atividades, o tipo de diagnóstico e 

os procedimentos invasivos que podem ser realizados somen-

te por médicos, mas manteve, segundo Capucci, Medeiros e 

Angelucci, a abordagem do atendimento centrado no médico, 

com as demais profissões colocadas como subordinadas.

Ambos os projetos foram analisados pela Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado e em 2004 o relator do pro-

cesso, senador Tião Viana, rejeitou o PLS 268, que era mais 

detalhado, e recomendou uma versão revista do PLS 25. No 

“A campanha contra a 
aprovação do projeto nos 
termos em que ele está 

hoje significa juntar as 14 
profissões, não colocar 13 

contra os médicos. Isso não 
faria sentido”

Carla Biancha Angelucci, 
presidente do CRP-SP
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entanto, na Comissão de Assuntos Sociais do Senado o PLS 

25 foi rejeitado e a relatora, senadora Lúcia Vânia, apresen-

tou uma versão do PLS 268/2002 resultante de dois anos de 

negociação “com participação de todos os segmentos interes-

sados na matéria”. 

Ainda em 2006 o projeto foi encaminhado para a Câmara dos 

Deputados. De volta à Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado em 2009, o projeto foi avaliado e em fevereiro de 2012 

o senador Antonio Carlos Valadares emitiu seu parecer com a 

última versão do projeto. Atualmente o PLS 268/2002 está sen-

do analisado pelo senador Cássio Cunha Lima, da Comissão 

de Educação.

Segundo avalia Paulo Capucci, esta última versão tem gran-

des chances de ser aprovada, mas os debates também têm po-

tencial para continuar. “O Congresso está permeável a esta dis-

cussão”, afirma. Já a presidente do CRP de São Paulo, um dos 

mais ativos na campanha contra a aprovação do projeto de lei, 

acredita que ainda são necessárias algumas alterações.

“A campanha contra a aprovação do projeto nos termos em 

que ele está hoje significa juntar as 14 profissões e não colocar 

13 contra os médicos. Isso não faria sentido. Algumas profis-

sões tentaram apenas salvaguardar as suas atividades. Na psico-

logia buscamos conversar com todas as outras áreas, senão não 

conseguiremos avanços de fato. O que a gente está defendendo 

é o SUS, não uma prática corporativista”, defende Angelucci.

Como entidade sem ligação maior com uma ou outra profis-

são, na Associação Paulista de Saúde Pública se espera que a 

Lei do Ato Médico sirva como um divisor de águas. “No nosso 

debate, percebemos que talvez tenhamos que rever a regula-

mentação de outras profissões. Ao criticar o ato médico per-

cebemos que temos que rever todos”, finaliza Paulo Capucci.
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Silêncio
A reportagem de Enfermagem Revista 
procurou o Conselho Regional de 
Medicina de São Paulo para ouvir a 
entidade responsável pela fiscalização 
da profissão médico a respeito do PLS 
268/2002. A assessoria de comunicação 
do Cremesp pediu que fossem enviadas 
perguntas por email. O retorno foi 
solicitado algumas vezes, mas até 
o fechamento desta edição não se 
obtiveram as respostas. Confira abaixo 
as perguntas encaminhadas ao Cremesp:
•	 Quais direitos dos médicos e benefí-

cios ao atendimento o Cremesp acre-
dita que resultariam da aprovação do 
PLS com a redação atual?

•	 A regulamentação profissional do 
médico teria o mesmo efeito tanto 
para profissionais de instituições par-
ticulares quanto dos sistemas públi-
cos? Por quê?

•	 Praticamente todas as demais profis-

sões da área de saúde foram contra 
a redação original do PLS de regula-
mentação profissional dos médicos. 
Da redação atual, após as alterações 
já incluídas, quais pontos os profis-
sionais médicos julgam essenciais e 
que não podem ser mudados?

•	 Uma das principais críticas ao PLS 
é que ele apresenta o atendimento à 
população de forma que as demais 
profissões seriam colocadas em uma 
posição hierárquica subordinada à 
medicina. Esta é a concepção usada 
na elaboração do projeto? Se não, 
qual foi a concepção que se usou 
para propor o PLS?

•	 Os parágrafos 6 e 7 do art. 4 do PLS 
estabelecem que as atividades priva-
tivas de médico previstas não se apli-
cam ao exercício da Odontologia e 
que são “resguardadas competências 

próprias das profissões de assistente 
social, biólogo, biomédico, enfer-
meiro, farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, nutricionista, profis-
sional de educação física, psicólo-
go, terapeuta ocupacional e técnico 
de radiologia”. Quais atividades o 
Cremesp avalia que não são privati-
vas de médico e podem ser realizadas 
por profissionais das áreas citadas?

•	 Ao privar ao médico o diagnóstico 
nosológico, como ficaria o atendi-
mento em unidades de saúde que 
contam somente com profissionais 
de outras habilitações na área de saú-
de? Pode ter influência negativa no 
atendimento à população? Por quê 
sim ou não?

•	 Quaisquer outras considerações que 
julgar pertinentes.


