
 A Presidência da República vetou nesta quarta-feira (14) trecho do Projeto de Lei nº 3.267/2019 
que reconhecia os médicos do tráfego como os profissionais responsáveis pela realização dos exames 
de aptidão física e mental (EAFM) para a concessão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). No entendimento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), o veto contraria 
a decisão do Parlamento, construída por meio de profícuo debate e aprovada por ampla maioria na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
 
  Após um ano e quatro meses de tramitação, o Governo jogou por terra consensos firmados em 
dezenas de reuniões e audiências. Deputados e senadores de todas as bancadas, incluídos os partidos 
de oposição e da base do Governo, defenderam durante este percurso a exigência do título de 
especialista para os médicos do tráfego que realizam o EAFM e aos psicólogos de trânsito que aplicam 
avaliações em condutores e candidatos a condutores de veículos automotores.
 
  Sabe-se, por exemplo, que a habilitação da pessoa com deficiência no Brasil, provavelmente a 
mais efetiva iniciativa de inclusão social, guarda estreita relação com os conhecimentos e aptidões 
dos médicos especialistas em Medicina do Tráfego, motivo pelo qual o referido veto é visto pela 
categoria médica como temerário, inexplicável e injusto. Estamos, portanto, na iminência de assistir a 
um retrocesso sem tamanho nas políticas públicas de acolhimento às pessoas com deficiência, caso 
o veto se mantenha.

  A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), a Associação Brasileira dos Condutores 
de Veículos Automotores (Abrava), a Associação Médica Brasileira (AMB), o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), a Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e a Frente Parlamentar Mista da Medicina 
(FPMed), emitiram comunicação formal à Presidência da República pedindo a manutenção do artigo 
que confere prerrogativa ao médico do tráfego para a realização EAFM.

  No entendimento das mais representativas entidades médicas brasileiras e do grupo de 
deputados federais e senadores reunidos em torno das questões da saúde pública e da defesa do 
trânsito seguro, os médicos do tráfego “são profissionais com conhecimento, competência, 
habilidades e atitudes necessários à correta avaliação dos candidatos à CNH, utilizando-se de 
condutas padronizadas que contribuem com a redução de riscos de acidentes no trânsito”.

  Neste sentido, os médicos do tráfego – liderados por sua entidade de representação, a Abramet 
– se mantêm motivados a reverter essa decisão, buscando junto aos parlamentares a acolhida 
daqueles que ouviram exaustivamente os argumentos e que, quando votaram a favor do projeto, 
estavam convictos de sua pertinência e relevância para o trânsito brasileiro.

 Infelizmente, os médicos lamentam que este veto atrase um importante benefício que essa Lei 
traria: a obrigação para o Poder Público de oferecer à população acesso a médicos com rigorosa e 
qualificada formação para o exercício desse importante ato pericial.

  Os médicos do tráfego – unidos como profissionais e cidadãos – confiam que o bom senso e a 
justiça prevalecerão, recuperando-se o texto aprovado por ampla maioria na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal, permitindo, assim, ao brasileiro mais um instrumento para exigir dos gestores 
da área da saúde a oferta da assistência com a qualidade que merece e tem direito. 
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