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Resolução CREMEB Nº 275/06 
               
                                                                                                                             
Dispõe sobre a presença de representantes de 
empresas que comercializam materiais e 
equipamentos médicos nas unidades fechadas de 
hospitais e clÍnicas quando da realização de 
procedimentos médicos e dá outras providências 

 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia , CREMEB, no uso das 
atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada 
pelo decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e,  

 
Considerando  ser atribuição do CREMEB zelar e trabalhar por todos os meios pelo 
perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 
dos que a exerçam legalmente. 

 
Considerando  que é vedado ao médico exercer a Medicina com interação ou 
dependência comercial de farmácia, laboratório farmacêutico, ótica ou qualquer 
organização destinada à fabricação, manipulação ou comercialização de produtos 
médico – hospitalares.  

 
Considerando  que o médico não pode obter vantagem pela comercialização de 
medicamentos, órteses ou próteses, equipamentos ópticos ou qualquer outra 
modadlidade de recursos tecnológicos postos à disposição do seu trabalho. 

 
Considerando  que o médico deve respeitar a privacidade e a confidencialidade dos 
pacientes.  

 
Considerando  que é de responsabilidade do Diretor Técnico ou Diretor Médico e do 
Diretor Clínico das instituições de assistência à saúde, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, a garantia de cumprimento aos princípios éticos, conforme está previsto na 
Resolução 1.342/91 do Conselho Federal de Medicina. 

 
Considerando  a doutrina estabelecida no parecer CREMEB nº 17/04 e a decisão 
emanada do plenário do CREMEB em 07 de maio de 2004. 
 
Considerando  o decidido na Sessão Plenária  de 24 de janeiro de 2006. 

 
 
Resolve: 
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Art. 1º  - Determinar aos Diretores Técnicos que: 
 
I – Durante a realização de atos médicos nos centros cirúrgicos, obstétricos e demais 
unidades fechadas, proíbam a presença de pessoas que estejam promovendo ou 
comercializando produtos para uso em medicina; 
 
II – As demonstrações de equipamentos sejam feitas por técnicos credenciados pelas 
empresas que os comercializam, em locais adequados a esta finalidade. 
 
Parágrafo 1º  - Que novos equipamentos sejam colocados a serviço dos atos 
médicos, torna-se necessário treinamento prévio do médico que vá manipulá-los.  
 
Parágrafo 2 o – Nos hospitais que dispuserem de técnicos próprios de manutenção, 
esses poderão ter acesso às salas de cirurgia, se a sua presença for considerada 
necessária pelo médico que realiza o procedimento em caso de eventuais 
dificuldades. 
 
Parágrafo 3 o – Cabe ao Diretor Técnico ou Diretor Médico e ao Diretor Clínico 
providenciar junto à administração da unidade hospitalar que dirige, a manutenção 
preventiva dos equipamentos visando minimizar as situações previstas no parágrafo 
segundo. 
 
Art. 2º  - Em qualquer circunstância, as medidas relacionadas ao uso de novas 
tecnologias, complexas ou de qualquer outra natureza devem priorizar de forma 
absoluta, a segurança do paciente. 
 
Art. 3 o – As demonstrações de equipamentos  médico – hospitalares de órteses e  
próteses devem ser realizadas sem a presença do paciente. 
 
Art. 4 o – Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 5 o – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
          
Salvador, 24 de janeiro de 2006.       
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