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PARECER CREMEB N°49/09 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 10/08/2009) 

 
Expediente consulta Nº 158686/08 
Assunto: Autonomia do médico, medicamentos importados, associações de pacientes 
Relator: Augusto Manoel de Carvalho Farias 
 

Ementa: O médico tem autonomia no seu exercício profissional, 
fundamentando e justificando suas ações no conhecimento, na 
ética e na legislação vigente. Não é cabível, que seja imposta ao 
médico uma prescrição.  Quando o médico, considerar que se faz 
indispensável um medicamento, deve contemplar as disposições 
legais da ANVISA. 

 

A consulta: 

Em 01/10/08, as consulentes encaminharam pedido a este Conselho, quanto à conduta a ser adotada 
diante da situação exposta através dos seguintes documentos anexos ao processo: 

1. Convocação de Assembléia Geral da AAMBA –Associação Baiana de Amparo a Mucovisidose 
(Fibrose Cística) na Bahia, datada de 03/09/08, cuja pauta inclui: Multivitamínico Source CF e palestra 
da Sub-Coordenadora da Defensoria Pública Especializada da Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente sobre o tema: Os direitos dos portadores de fibrose cística segundo o estatuto da criança 
e do adolescente: O que fazer quando os seus direitos não são respeitados? 

2. Formulários (03) a serem preenchidos pelo paciente ou responsável: 

a. O primeiro, dirigido à consulente, Coordenadora do Serviço de Fibrose Cística do Hospital Otavio 
Mangabeira (HEOM), solicita a prescrição “de pronto” do multivitamínico Source CF. No texto 
justifica a solicitação citando a opinião de outros médicos e referências bibliográficas (consenso 
europeu e norte americano) 

b. O segundo, dirigido ao Presidente da AAMBA – informa que houve a prescrição de medicamentos, 
porém que a farmácia do HEOM não os possuía e, portanto solicita providências. 

c. O terceiro, também dirigido ao Presidente da AAMBA – informa que o paciente esteve em consulta 
com determinado médico (a ser especificado), que solicitou a prescrição de multivitamínico, sem 
ser atendido e solicita providências. 

3. Pareceres de expediente consulta ao CREMEB de nº 120276/05 e 108076/04. 

 

Parecer: 

 

A consulta levantada pelas consulentes abrange no seu conteúdo questões, técnicas, éticas e legais. 
Envolve a autonomia profissional, direitos dos pacientes e das suas associações e seus limites de 
atuação. Refere-se ainda a aspectos legais da prescrição de medicamentos importados, de uso específico. 

O Código de Ética Médica (CEM) é incisivo ao dispor a quem compete indicar tratamento. 
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“É direito do médico:” 

Art. 21 – “Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente 
aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País.” 

Art. 28 – “Recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência.” 

O médico tem a liberdade para escolher o tratamento mais adequado para o seu paciente. A prescrição de 
medicamentos é um ato médico e requer o conhecimento farmacológico da droga, a certeza do efeito 
benéfico comprovado na literatura médica e científica mundial, o consentimento do paciente ou seus 
responsáveis legais e que a conduta seja aceita pelos órgãos de fiscalização.  

Os consensos e guidelines, muito difundidos atualmente, resultam de um enorme esforço e representam 
uma importante contribuição. Buscam condensar as melhores evidências da literatura e propor as 
melhores condutas diagnósticas e terapêuticas. Entretanto, em hipótese nenhuma podem substituir a 
avaliação criteriosa e individualizada do médico na condução do seu paciente.  

Constituem os consensos, mais uma ferramenta de trabalho a compor o arsenal médico. As condutas nem 
sempre são aplicáveis a todos os casos, são perecíveis e necessitam ser constantemente renovadas. 
Portanto, não se trata de uma “Bíblia” e sim de um manual geral de condutas. 

A autonomia é essencial para a prática médica. O CEM não admite qualquer restrição ou imposição na 
conduta médica. Mesmo disposições estatutárias ou regimentais não podem restringir os meios 
diagnósticos ou terapêuticos a serem postos em prática, como se depreende da análise dos seus artigos 
7º, 8º, 16º: 

Art. 7º - “O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços 
profissionais a quem ele não deseje, salvo na ausência de outro medico, em casos de urgência, ou 
quando sua negativa possa trazer danos irreversíveis ao paciente.” 

Art. 8° - “O médico não pode, em qualquer circunstância, ou sob qualquer pretexto, renunciar à sua 
liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia 
e correção de seu trabalho.”  

Art. 16° - “Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada 
poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos meios a serem postos em prática para o 
estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente.” 

Em contrapartida, sobre sua prática responde o médico ética e legalmente. Portanto, deve o profissional 
justificar sua conduta. A indicação ou a negativa de prescrição ou tratamento deve ser esclarecida e 
justificada, sendo vedado ao médico: 

Art. 29 - “Praticar atos profissionais danosos ao paciente, que possam ser caracterizados como imperícia, 
imprudência ou negligência”  

Art. 42 - “Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação do País”. 

Art. 44 - Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. 

No caso específico de medicamentos importados cabe ao médico ponderar as alternativas disponíveis, 
atentando ao bom senso e a legislação vigente.  



                                                            

 
 
 

Rua Guadalajara, nº 175, Barra (Morro do Gato). Salvador - Bahia. CEP: 40.140-460 
Tel.: 71 3339-2820 / Fax: 71 3245-5751 • e-mail: corregedoria@cremeb.org.br • www.cremeb.org.br 

 

O Conselheiro Silvio Porto, em seu parecer no expediente consulta nº 120.276/05, aborda o uso de 
medicamentos importados e orienta: 

“A possibilidade de utilização de medicamentos importados no Brasil deve contemplar as disposições 
legais da ANVISA, onde sua importação deverá ser feita por empresa legalmente autorizada como 
importadora e que o medicamento esteja registrado no Ministério da Saúde”. 

Portanto, não cabe a livre prescrição de medicamentos importados. Esta deve ser muito bem pesada e 
circunstanciada. Quando o médico, dentro do seu convencimento, considerar que se faz indispensável um 
medicamento importado, sem similar nacional, deve encaminhar sua solicitação seguindo os fluxos e 
canais definidos legalmente. 

Por fim, os fundamentos da ética médica (CEM) consagram, no seu artigo 2º, o benefício à saúde do ser 
humano como o alvo principal da atenção do médico. Na busca pela saúde, nos seus diversos níveis, 
“deverá agir o médico com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional”. Estes conceitos 
fazem do médico o parceiro natural dos processos em busca da melhoria da saúde. 

O diálogo e as parcerias entre pacientes e médicos tem sido universalmente o dínamo das associações de 
pacientes portadores de enfermidades. Muitas destas, fundadas e integradas por médicos e seus 
pacientes. Os interesses comuns de melhoria na saúde e qualidade de vida dos portadores de 
enfermidades tem sido o fator de aglutinação deste processo. 

As associações não governamentais têm um papel essencial no desenvolvimento e respeito à cidadania. 
O conceito de cidadania (do latim, civitas, "cidade"), sempre esteve fortemente atrelado à noção de 
direitos, especialmente os direitos políticos. No entanto, dentro de uma democracia, a própria definição de 
Direito, pressupõe a contrapartida de deveres, uma vez que em uma coletividade os direitos de um 
indivíduo são garantidos a partir do cumprimento dos deveres dos demais componentes da sociedade. 

Portanto, torna-se evidente a necessidade de ponderação. Não devemos extrapolar condutas, a título de 
defender direitos, que venham e repercutir no dever de cada cidadão em respeitar os direitos dos demais. 
Em especial, no direito do médico naquilo que lhe é mais sagrado: O exercício livre da sua profissão. O 
múnus que lhe foi confiado pela sociedade e para o qual se preparou longa a arduamente, qualificando-se 
para este nobre exercício. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que não é cabível, que um paciente ou organização, venha a impor ao médico a prescrição de 
qualquer medicação ou modalidade de tratamento. A prescrição é ato médico pelo qual este responde 
ética e legalmente. O médico tem ampla autonomia no seu exercício profissional, justificando e 
fundamentando suas ações (até mesmo recusa de prescrição) na avaliação clínica de cada paciente, no 
conhecimento científico, inclusive consensos médicos, porem sem restringir-se a estes. E ainda, segundo 
os ditames da ética e da legislação vigente. 

Quando o médico, considerar que se faz indispensável um medicamento importado, deve encaminhar sua 
solicitação seguindo os fluxos e canais definidos legalmente. 

O médico para bem exercer o seu mister deve cumprir com seus deveres éticos e legais. Como qualquer 
cidadão deve lutar por seus direitos, especialmente aqueles que lhe foram conferidos para propiciar-lhe o 
bom exercício profissional.  
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As organizações, palco da defesa da cidadania, devem atentar para os limites da sua atuação. 
Preferencialmente utilizando o diálogo e as parcerias como ferramenta de trabalho. Agregando forças será 
mais fácil atingirmos o bem comum. 

Este é o parecer SMJ. 

Salvador, 10 de dezembro de 2008  

 

 

 

Augusto Manoel de Carvalho Farias 

Conselheiro Relator 

 
 


