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PARECER CREMEB N°33/09 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 14/07/2009) 

 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 158.405/08 

ASSUNTO: ATESTADO MÉDICO 

RELATOR: CONS. ANTONIO JOSÉ PESSOA DA SILVEIRA DÓREA  

 

EMENTA: Cabe ao médico assistente o dever de fornecer o atestado médico, assim como  

revelar o diagnóstico, prognóstico e terapêutica, quando solicitado e autorizado 

expressamente pela paciente ou o seu representante legal, salvo em situações especiais. 

É vedado ao médico fornecer atestado médico sem ter praticado o ato profissional que o 

justifique, ou que não corresponda à verdade e que seja falso ou tendencioso. 

 

DA CONSULTA: 

 

A consulente trabalha em Proto Atendimento e relata que um número enorme de pacientes que falta ao 

trabalho solicita atestado médico por patologias simples. Pergunta: “Posso dar atestado médico para dor 

de garganta, para o paciente não perder o dia de trabalho? Quanto ao CID, tem que ter autorização do 

paciente”? 

 

Para responder a consulente comentaremos as solicitações por etapas. Na primeira questão sobre 

atestado médico a Resolução nº 1658/2002 modificada pela Resolução nº 1851/2008 no seu artigo 3º diz: 

Art. 3º - na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: 

I – Especificar o tempo concedido de dispensa a atividade, necessário para a recuperação do paciente; 

II – Estabelecer o diagnóstico quando expressamente autorizado pela paciente; 

III – Registrar os dados de maneira legível; 

IV – Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no CRM; 

Parágrafo único – considerar o atestado para fins de perícia médica. Não é motivo da consulta. 

O capítulo X do CEM diz:  

Art. 112 - “É vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando 

solicitado pelo paciente ou o seu representante legal”. 
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Parágrafo único: O atestado médico é parte integrante do ato ou tratamento médico, sendo o seu 

fornecimento direito inquestionável do paciente, não importando em qualquer majoração de honorários. 

Art. 117 – É vedado ao médico elaborar ou divulgar boletim médico que revele o diagnóstico, prognóstico 
ou terapêutica, sem a expressa autorização do paciente ou de seu responsável legal. 
Art. 116 – É vedado ao médico expedir boletim médico falso ou tendencioso. 
Art. 110 – É vedado ao médico fornecer atestado sem ter praticado o ato profissional que o justifique, ou 
que não corresponda  à verdade. 
 
Voltando à consulta, o art. 112 do CEM deixa claro que se o ato médico foi executado o atestado tem que 
ser expedido, pois é direito inquestionável do paciente. O art. 110 enfatiza que o mesmo atestado não 
pode ser fornecido sem ter o médico praticado o ato profissional. Portanto, na nossa interpretação, se o 
paciente foi atendido e não simplesmente compareceu, ele tem direito de solicitar o atestado. Em relação à 
patologia, seja ela dor de garganta ou outra qualquer, não importa, como diz a Res. CFM 1851/2008 no 
seu art. 3º cabe ao médico especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário à 
recuperação do paciente. Mais ainda no art. 116 do CEM o médico comete ilícito ético se expedir boletim 
falho ou tendencioso. Resumindo, cabe ao profissional examinador, decidir o tempo que o paciente deverá 
ficar afastado ou não. 
 
A Res. CFM 1851/2008 no seu art. 3º diz que o médico assistente observará o estabelecimento do 
diagnostico quando expressamente autorizado pelo paciente. O art. 117 do CEM não deixa sombra de 
dúvida sobre a soberania do paciente na decisão do caso em tela. Resumindo, cabe ao mesmo decidir 
sobre a revelação do seu histórico de saúde. 
 
 
Salvador, 09 de abril de 2009. 
 
 
Cons. Antonio José Pessoa da Silveira Dórea 
Relator  
 
 

     


