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PARECER CREMEB Nº 31/12 
(Aprovado em Sessão Plenária de 05/10/2012) 

 
EXPEDIENTE CONSULTA: N° 206.216/11 
ASSUNTO: Em paciente pediátrico com suspeita de trauma renal a quem compete assistir o 

paciente: Urologista ou Cirurgião Pediátrico? 
RELATOR: Cons. Leuser Americano da Costa Filho 

 

EMENTA: O Médico Urologista, diante do diagnóstico tomográfico 

de trauma renal na infância, com indicação cirúrgica, está apto para 

executar o necessário procedimento.  

DA CONSULTA: 

Médico urologista do Hospital de Urgência de Salvador, Bahia, informa que os pacientes pediátricos 

com politraumatismo que chegam à esse hospital e possuem suspeita tomográfica de trauma renal, 

não são atendidos pelos cirurgiões pediátricos, que alegam “não terem nada a ver com o caso”. 

Entende o consulente que esses pacientes devem ser atendidos em conjunto, até porque no 

inventário da cavidade abdominal, podem existir outras lesões intracavitárias. Deseja que o 

CREMEB se posicione sobre o assunto. 

CONSIDERAÇÕES: 

Nesse preâmbulo há de se considerar a formação do médico urologista, como descrito no “site” da 

Sociedade Brasileira de Urologia. Estabelece que o tempo mínimo do Programa de Residência em 

Urologia é de 3 (três) anos, tendo como pré-requisito o mínimo de 2 (dois) anos de Residência em 

Cirurgia Geral, cumprido em Programa de Residência Médica credenciada pela Comissão Nacional 

de Residência Médica. É importante frisar também de que a tomografia de abdome é um método 

diagnóstico com elevada sensibilidade e especificidade para o trauma abdominal, acima de 97%, 

como fartamente publicado na literatura ﴾¹´²´³). 

Entende o Consulente, que o paciente com a suspeita diagnóstica de lesão renal, realizada pela 

tomografia, a abordagem não deveria ser feita apenas pelo Urologista, mas também pelo Cirurgião 

Pediátrico, inclusive para que esse realize o inventário da cavidade abdominal. No entanto, 
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independente da tomografia já restringir as outras possibilidades diagnósticas além da lesão renal, 

com pequena margem de erro, o Médico Urologista deve estar apto para atuar, pelos menos na 

exploração e avaliação dos demais órgãos da cavidade abdominal, como Cirurgião Geral.  

Assim, considerando o Art° 1° do atual Código de Ética Médica, que trata do “Erro Médico”, não 

haveria de ser imputado ao médico especialista em Urologia possível imperícia ou imprudência, na 

aventada técnica operatória, haja vista contar esse com a devida capacitação imposta na sua 

formação profissional.   

É o parecer!  

Salvador, 24 de julho de 2012. 

 

Cons. Leuser Americano da Costa Filho 

Relator 
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