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PARECER CREMEB N° 18/09 

( Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 27/01/2009) 
 

PARECER CONSULTA N.º 144.342/2007 

CONSELHEIRA: ELIANE NOYA ALVES DE ABREU 

 

 

EMENTA: Não há proibição legal para realização de exames 

médicos em outros países. Entretanto, se o Médico aceita 

exames realizados em outro país para diagnóstico ou 

parecer, assume responsabilidade sobre tal. 

 

O Consulente é médico do trabalho e questiona sobre a legalidade, permissão e aceitação do 

CREMEB de exames complementares realizados em outros países e se tais exames seriam 

válidos do ponto de vista legal no Brasil e na emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 

Justifica a consulta por atuar em empresa multinacional, na qual existem trabalhadores 

estrangeiros que solicitam realizar os exames complementares para emissão do ASO em seus 

respectivos países. 

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

PARECER N.º 67/1994 – CREMEB 

Em sendo um exame médico laboratorial um procedimento, um verdadeiro ato médico, somente 

deverá ser praticado por profissional de medicina, regularmente inscrito no seu órgão de classe. 

Quanto ao aspecto da “validade legal” em nosso país, é de se invocar o art.332 do Código de 

Processo Civil que admite que “todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda 

que não especificados neste código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se 

funda a ação ou a defesa”. Recomenda ainda, que os mesmos devam ser traduzidos 

oficialmente. 

 

PARECER N.º 1580/2004 – CRMPR:  
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O relacionamento entre os médicos dos dois países, embora possa ser profícuo tem que se ater 

a algumas regras já estabelecidas, especialmente no que concerne a responsabilidade 

profissional. 

 

Se o médico brasileiro aceita para basear seu diagnóstico, exames realizados no outro país, 

assume a responsabilidade por eventuais erros que eles possam conter. 

 

NORMA REGULAMENTADORA 07 – NR07: 

Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os 

empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação 

da saúde do conjunto dos seus trabalhadores e também que caberá à empresa contratante da 

mão de obra prestadora de serviços, informar à empresa contratada, os riscos existentes e 

auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços 

estão sendo prestados e inclusive podendo realizar os exames médicos previstos no PCMSO, 

custeando-os ou repassando estes custos à empresa contratada.  

Compete ao médico coordenador realizar os exames previstos ou encaminhar os mesmos a 

outros profissionais médicos e encarregar dos exames complementares, profissionais ou 

entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados.  

 

Algumas ocupações têm restrições específicas para realização de exames médicos a exemplo 

do trabalho sob condições hiperbáricas (NR 15 – Anexo 6). 

 

 

CONCLUSÃO:  

Exames médicos são atos médicos, portanto só devem ser realizados por profissionais médicos 

que estejam legalmente habilitados e registrados nos Conselhos de Medicina dos estados em 

que atuam, necessitando, inclusive, de registro secundário para atuarem em outro estado, ainda 

que temporariamente.  

 

Não há proibição legal sobre realização de exames médicos em outros países. Entretanto, no 

que diz respeito à validade dos exames médicos perante este Conselho, entendemos que os 

mesmos devem ser realizados por médicos devidamente habilitados e registrados nos 
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Conselhos Regionais de Medicina e que possam assumir responsabilidade ética, civil e penal, 

quando de seus atos ou omissões, resultar dano ao paciente. Quando o médico se baseia em 

resultados de exames médicos realizados em outros países para definir diagnóstico ou conduta, 

estará assumindo responsabilidade sobre tal. 

 

O caso citado na referida consulta envolve a esfera trabalhista que possui normas específicas 

para emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Na NR 7 verificamos ser competência 

do médico coordenador a identificação do local para realização dos exames complementares.  

 

O Coordenador ou médico do trabalho assumirá a responsabilidade no caso de emitir atestado 

baseado em resultados de exames realizados em outros países.  

Entendemos que cabe envio do questionamento, pelo consulente, ao órgão regional da esfera 

trabalhista a fim de dirimir dúvidas específicas da legislação trabalhista. 

  

 

É o Parecer. 

 

 

 

Salvador, 01 de Dezembro de 2008 

 

Consª. Eliane Noya Alves de Abreu 

Conselheira 


