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PARECER CREMEB N°20/09 

( Aprovado em Sessão da 3ª Câmara de 02/04/2009) 
 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 161.217/08 

ASSUNTO:  Obrigatoriedade de atendimento a paciente  

RELATOR: Cons. Leuser Americano da Costa Filho 

 

 

EMENTA: O médico no exercício da sua profissão deverá praticá-la com 
elevados princípios humanitários, éticos e científicos. Na situação de urgência 
ou quando na localidade não se encontrar outro especialista capaz de assistir 
ao paciente, não se pode renunciar ao atendimento. Na ausência destas 
condições, e ao seu juízo, entender que existem fatos que comprometem o bom 
relacionamento médico-paciente, tem ele o direito à renúncia do atendimento. 
No entanto, é seu dever comunicar imediatamente ao paciente ou responsável 
sobre a sua decisão, devendo disponibilizar todas as informações ao médico 
que o substitua.  

 

O consulente busca junto a este Conselho uma autorização, dentro dos moldes éticos que norteiam a 
profissão, no sentido de respaldar a sua vontade em se abster de prestar atendimento a determinado 
paciente, pelas razões a seguir expostas: 

Afirma o profissional que foi o responsável pela implantação de cateter duplo J, em 06/10/2008, no 
paciente relacionado à presente celeuma. No entanto, o referido paciente à época do implante era 
segurado do Plano X, mas quando da retirada do cateter o mesmo já se apresentava como segurado do 
Plano Y . 

Nesse liame, o Plano Y criou dificuldades para autorizar o procedimento de retirada do cateter do aludido 
paciente. Frise-se que o Profissional/Consulente informa ter orientado o paciente acerca da necessidade 
da autorização do plano para realização do procedimento de retirada.  

Em razão da nova situação apresentada, em 01/12/2008, o Consulente narra o fato de ter sido 
surpreendido com um telefonema da genitora do paciente em tom de ameaça e descrédito a sua postura 
profissional. Ressaltando, ainda, o fato do paciente ser maior e ter permitido que a sua genitora interferisse 
na relação médico-paciente criando ainda mais constrangimentos para o profissional.  
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Diante disso, o Consulente visa obter autorização para se abster de realizar o procedimento de retirada do 
cateter, por entender não encontrar condições favoráveis ao bom desempenho da sua profissão, uma vez 
que as ameaças põem em risco a sua integridade física, moral e profissional. 

 

 

PARECER  

Cumpre esclarecer, em um primeiro momento, que a este Conselho não compete autorizar a nenhum 
profissional que se abstenha ou não de prestar os seus serviços a determinado paciente 
independente da causa. Sendo, porém, da sua competência julgar a conduta do profissional 
médico, emitir parecer a consultas e etc.  

Analisando os fatos narrados, podemos em primeiro lugar nos ater ao procedimento cirúrgico que é a 
ureterrenolitotripsia com implante de cateter duplo j. Esse é um procedimento realizado para retirada de 
cálculo renal, que no caso foi feito com presteza e eficiência pelo profissional médico. Esse é um 
procedimento independente, não correspondendo à obrigatoriedade de ser o mesmo profissional a retirar o 
duplo j, desde que não seja o único na localidade com competência para executar o ato médico.  

O médico está obrigado também a prestar atendimento na situação de urgência, como previsto pelo Art. 
58 do CEM, aonde está vedado: “Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais 
em caso de urgência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.”  

Pela narrativa não se trata de urgência e também a cidade de Salvador, aonde se deu o atendimento, é 
uma localidade aonde sabidamente existem outros médicos com tal competência. 

Por outro lado, a própria seguradora entende como um novo procedimento a retirada do duplo j, quando o 
paciente encontrou junto à seguradora, “dificuldades para a autorização do novo procedimento”. 

No entanto, o fato que se faz mister analisar, que é o cerne do questionamento do consulente, é o 
seguinte: se o médico estaria obrigado a prestar atendimento a maior de idade quando encontrar-se 
submetido à coação ou ameaça por parte de familiar de paciente? 

Diante de tal situação, pelo que foi exposto, o médico deve analisar se existe ou não uma condição de 
urgência ou se há ou não outro médico ou serviço em condições de prestar o atendimento. 

Portanto, na ausência de urgência, se o médico não é o único na localidade em condições de prestar um 
determinado procedimento e existirem fatos que no entender do mesmo prejudiquem o bom 
relacionamento com o paciente, ele poderá sim renunciar ao atendimento, de acordo com o capud do Art. 
61 do CEM.  

§ 1° - Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o 

pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que 

comunique previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade 
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dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.  

Está claro, portanto, que apesar desse direito à renúncia em foco cabe ao médico comunicar ao paciente 

ou responsável a sua decisão com antecedência e proporcionar ao médico substituto todas as 

informações.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

Quando num determinado atendimento médico, não havendo situação de urgência e existir na localidade 

outro especialista capaz de executá-lo, e, por outro lado, se ao juízo do médico existirem fatos que 

comprometam irreversivelmente o bom relacionamento médico-paciente, tem ele direito à renúncia do 

atendimento.  

 

Porém, o médico diante dessa circunstância deverá comunicar com antecedência ao paciente ou seu 

responsável sobre a sua decisão, e disponibilizar todas as informações do mesmo caso já tenha sido por 

ele anteriormente atendido. 

 

 

Salvador, 18 de fevereiro de 2009. 

 

 

 

Cons. Leuser Americano da Costa Filho 

Relator  


