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PARECER CREMEB N° 20/10 

( Aprovado em Sessão da 3ª Câmara de 06/11/2008) 
 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 154.934/08 

 

ASSUNTO: Emissão de laudo radiológico por profissional de outro Estado. 

 

Relator: Cons. José Marcio Villaça Maia Gomes  

 

 

EMENTA: Não configura infração ética emissão temporária de 

laudos radiológicos por período de 30 (trinta) dias, por especialista 

de outro Estado, durante férias de radiologista, único profissional 

na região da clínica onde os exames são realizados.  

 

Em resposta à consulta formulada a este Conselho, abaixo transcrita: 

 

Venho através da presente, solicitar de V.Sª esclarecimentos sobre emissão de laudo na situação descrita 

a seguir, conforme orientação da Dra. Cremilda. 

 

Uma médica radiologista que assina os laudos de uma clinica precisa se ausentar por um período de trinta 

dias. Se não há outro profissional na região que possa substituí-la e emitir o laudo em seu lugar, há algum 

problema dos laudos serem enviados para um estado vizinho, na caso Espírito Santo, para que um colega 

de lá emita o laudo e os devolva para a clinica no período em que a médica estiver ausente?    

 

Entendemos que: 

 

1. A situação colocada não se configura uma rotina, e sim uma eventualidade; 

2. Não existe, segundo o Consulente, outro profissional da Especialidade para suprir esta 

necessidade temporária. 

 

O art. 62 do CEM preceitua que é vedado ao médico:  

Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de 

urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 

cessado o impedimento. 
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Nos parece que o legislador procurou com esta norma impedir que uma conduta terapêutica fosse tomada 

sem ter o médico responsável pela mesma examinado o paciente. 

 

A questão dos laudos radiológicos, no caso em tela, serem emitidos em outro Estado, sendo devolvidos 

para que o médico assistente que os solicitou adote os procedimentos adequados com o seu paciente, 

não nos parece colidir com essa norma. 

 

Diferentemente seria se esta prática fosse sistemática, visto que o ato médico (laudo), estaria sendo 

praticado por médico de outra área de jurisdição, o que infringiria o art. 17 da Lei 3.268/57.  

 

Pelo exposto, não entendo haver impedimento  para que esta situação possa  ser  temporariamente 

(30 dias) equacionada da forma colocada na consulta. 

 

 

Salvador, 18 de agosto de 2008. 

 

 

 

Cons. José Márcio Villaça Maia Gomes  

Relator   
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