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aprovação da 
regulamentação da profissão
médica na Câmara dos Depu-

tados, acompanhando decisão ante-
rior do Senado, constitui passo fun-
damental para a qualificação da
assistência à saúde de milhões de
brasileiros. Longe de interpor-se nas
atribuições das profissões regulamen-
tadas, o Projeto de Lei 7703/2006
define o escopo da Medicina, garante
a transparência quanto às responsa-
bilidades dos diferentes profissionais
e harmoniza o trabalho em equipe.
Apesar disso, há quem levante
contradições imaginárias. Por desa-
tenção ou flagrante má-intenção, há
quem diga que o PL 7703/2006 inter-
fere nas atividades de cirurgiões-
dentistas, de médicos veterinários e
de outros profissionais de saúde.
Alegar que a regulamentação da
medicina limite a Odontologia é
inverdade explícita. Visto que no ar-
tigo 4º, parágrafo 6º, do projeto
aprovado lê-se com todas as letras:
“O disposto neste artigo não se aplica
ao exercício da Odontologia, no
âmbito de sua área de atuação”. É
também óbvio que o projeto em
questão aplica-se à medicina humana
e não à veterinária. Da mesma forma,
em relação aos demais, expressa o
parágrafo 7º do artigo 4º: “são res-
guardadas as competências das
profissões de assistente social, biólo-
go, biomédico, enfermeiro, farmacêu-
tico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
nutricionista, profissional de educa-
ção física, psicólogo, terapeuta ocu-
pacional e técnico e tecnólogo de ra-
diologia”. 

Não há, portanto, qualquer razão para

A interpretar o PL 7703/2006 como res-
tritivo.
Alguns atribuem à proposta de
regulamentação da profissão médica
características que ela não tem.
Tentam transformar em polêmica um
assunto já cristalizado, pois o PL não
ofende ou sobrepõe-se às demais
profissões da saúde. Buscando coo-
ptar adeptos, falsas lideranças desta
ou daquela categoria profissional
tentam impingir aos que lhes dão 

ouvidos que a regulamentação da Me-
dicina colocaria os demais profis-
sionais de saúde em posição subal-
terna. Não existe qualquer referência
no texto da lei que permita tal inter-
pretação. As profissões não são mais
ou menos importantes, porém há
competências e especificidades que
têm de ser respeitadas. Desse modo,
garante-se a eficiência e a segurança
no atendimento. 
Finalmente, argumenta-se que o PL
7703/2006 alijaria outros profis-
sionais do sistema de saúde. O exem-
plo mais comum desse raciocínio
equivocado é supor que apenas o
médico pudesse realizar exames labo-
ratoriais, como é o caso do Papani-
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José Luiz Gomes do Amaral

(*) José Luiz Gomes do Amaral

colau. Se isso ocorresse, milhares de
pessoas beneficiadas por estes proce-
dimentos ficariam desassistidas. A lei
não diz isso. Ela não impede que ou-
tros profissionais participem da rea-
lização de exames, mas reafirma que
o diagnóstico é responsabilidade ex-
clusiva do médico.

Isto posto, cabe-nos aos
médicos esclarecer a

sociedade sobre o real
conteúdo do Projeto de

Lei, rebater falsos
argumentos e aguardar a
manifestação definitiva

do Senado e da
Presidência da República.

... Não há,
portanto,
qualquer razão
para interpretar
o PL 7703/2006
como restritivo...”

(*)José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Médica Brasileira
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Certificado de Atualização Profissional

Certificado de Atualização
Profissional (CAP) foi ins-
tituído pela Resolução nº

1772 de 2005 do CFM. O docu-
mento é emitido pela AMB e pelas
sociedades de especialidades e
atesta os esforços de atualização e
educação continuada de seu porta-
dor, habilitando-o ao exercício de
sua especialidade. Tem validade
de cinco anos. 
O CAP é obrigatório para todos os
médicos que obtiveram Título de
Especialista ou Certificado de Área
de Atuação a partir de janeiro de
2006. A participação dos demais
especialistas é opcional. Para ob-
ter o certificado, o médico especia-
lista deve acumular 100 pontos ao
longo de cinco anos, participando
de diferentes atividades de atuali-
zação profissional e educação con-
tinuada, devidamente credencia-
das pela Comissão Nacional de
Acreditação. Para efeito de certi-
ficação, será considerado apenas
um máximo de 40 pontos por ano. 
Maiores informações podem ser
obtidas no site da CNA (www.cna-
cap.org.br) e o texto completo da
Resolução CFM nº 1772/05, que
instituiu o Certificado de Atua-
lização Profissional para os porta-
dores dos títulos de especialista e
certificados de áreas de atuação e
criou a Comissão Nacional de
Acreditação pode ser consultado
no site www.cnacap.org.br/resolu
cao.php

O

A distribuição geográfica dos eventos médicos 
que contaram pontos para a obtenção do CAP 

durante este período foi a seguinte:

Centro-Oeste 1.271

Nordeste 2.037

Norte 420

Sudeste 10.689

Sul 2.276

Eventos à distância 1.855
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Título de Especialista
Certificado de Atualização Profissional

evantamento feito pela Co-
missão Nacional de Acredi-
tação (CNA) da Associação

Médica Brasileira (ABM) /Conselho
Federal de Medicina (CFM) indica que,
entre outubro de 2005 (quando o
forumulário para credenciamento de
eventos relacionados ao Certificado
de Atualização Profissional -CAP- de
médicos portadores do título de
especialista foi disponibilizado), até
dezembro de 2009, foram aprovados
18.548 atividades que contaram pon-
tos para a obtenção do CAP.
A Oftalmologia, com 287 eventos
realizados (cerca de 1,55% do total)
ocupa a vigésima nona posição entre
as 58 especialidades alinhadas pela
CNA que promoveram atividades
aprovadas para contagem de pontos
para o Certificado de Atualização
Profissional. As especialidades cam-
peãs foram Cardiologia (3.133
eventos), Pediatria (2.376), Clínica
Médica (1.660), Ginecologia e
Obstetrícia (1.418) e Radiologia e
Diagnóstico por Imagem (1.381).

A distribuição dos eventos aprovados 
por especialidade foi a seguinte: 

• Acupuntura - 292
• Alergia e Imunologia - 434 
• Anestesiologia - 1107 
• Angiologia - 271
• Cancerologia - 255
• Cancerologia Cirúrgica - 107 
• Cancerologia clínica - 97
• Cancerologia Pediátrica - 40
• Cardiologia - 3.133
• Cirurgia Cardiovascular - 219
• Cirurgia da Mão - 84
• Cirurgia de Cabeça e Pescoço - 228
• Cirurgia do Aparelho Digestivo - 

360
• Cirurgia Geral - 721
• Cirurgia Pediátrica - 99
• Cirurgia Plástica - 295
• Cirurgia Torácica - 158
• Cirurgia Vascular - 209
• Clínica Médica - 1.660
• Coloproctologia - 234
• Dermatologia - 958
• Diagnóstico por Imagem: at. ex. 

Interv. e Angior. - 56
• Diagnóstico por Imagem: at. ex. uso

geral - 640
• Endocrinologia - 603

• Endoscopia - 232
• Gastroenterologia - 616
• Genética Médica - 61
• Geriatria - 387
• Ginecologia e Obstetrícia - 1.418
• Hematologia e Hemoterapia - 156
• Homeopatia - 131
• Infectologia - 523
• Mastologia - 330
• Medicina de Família e Comunidade - 

331
• Medicina de Tráfego - 85
• Medicina do Trabalho - 192
• Medicina Esportiva - 158
• Medicina Física e Reabilitação - 

216
• Medicina Intensiva - 956
• Medicina Legal - 51
• Medicina Nuclear - 80
• Medicina Preventiva e Social - 138
• Nefrologia - 234
• Neurocirurgia - 346
• Neurologia - 758
• Nutrologia - 291
• Oftalmologia - 287
• Ortopedia e Traumatologia - 860
• Otorrinolaringologia - 723
• Patologia - 208
• Patologia Clínica e Medicina 

Laboratorial - 119
• Pediatria - 2.376
• Pneumologia - 673
• Psiquiatria - 592
• Radiologia e Diagnóstico por Imagem - 

1.381
• Radioterapia - 93
• Reumatologia - 297
• Urologia - 211

L
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