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 PARECER CREMEB N°50/09 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 10/08/2009) 

 
 
Expediente Consulta :159265/08 
Assunto: Exercício de ato médico quando da ausência de especialista. 
Parecerista: Cons. Carlos Eduardo Aragão de Araújo 
 
 

EMENTA: É permitido ao médico o exercício de qualquer área 
da medicina desde que esteja regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Medicina e atue, com cautela, e bom 
senso dentro dos limites de seus conhecimentos,  

  
     
DA CONSULTA: 

Trata-se o expediente de consulta de médico tocoginecologista, na qual refere: “gostaria de saber se pode 

um tocoginecologista realizar uma anestesia raquiana para cesaeana de urgência por sofrimento fetal 

agudo em localidade que não dispõe de anestesista e que o tempo gasto para transferência para um 

centro maior fatalmente levaria ao obito fetal”. 

FUNDAMENTAÇÃO: 

Analisando a questão podemos nos fundamentar em pareceres anteriormente emitidos sobre esta matéria. 

Expediente Consulta 96.073/03 

O médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, esta habilitado ao exercício da 

Medicina, nas diversas areas . Contudo só poderá anunciar sua especialidade, após registrar seu título de 

especialista no Coselho Regional competente. 

Expediente Consulta 110.531/05 

O médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, esta profissionalmente habilitado e 

legalmente autorizado a exercer a atividade médica em todo o território nacional, em qualquer de seus 

ramos; sendo, entretanto impedido de anunciar especialidade não registrada nos Conselhos de Medicina. 
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Expediente Consulta 125.133/06 

O médico devidamente inscrito no Conselho de Fiscalização Profissional pode atuar em todas as áreas da 

medicina, sendo responsável pela sua conduta, entretanto é vedado anunciar especialidade sem o seu 

devido registro no Conselho Regional de Medicina.  

CONCLUSÃO 

- Pelo exposto, e pelo que podemos também nos fundamentar na Lei 3268/57. e parecerres sobre a 

matéria, o médico graduado e devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina esta habilitado a 

exercer a medicina em todo o pais não existindo restrições quanto a sua área de atuação, estando apenas 

impedido de anunciar especialidade não registrada no Conselho Regional de Medicina. 

- O profissional médico deve ter uma conduta ética e responsável com o paciente, sendo lhe facultada a 

adoção de qualquer medida terapêutica que julgar necessária ao caso, inclusive a prescrição de 

medicamentos controlados. E vedado entretanto o exercício de atos médicos simultâneos, e deve atuar 

sempre com cautela bom senso e consciência dos limites de seus conhecimentos médico-científicos. 

É o parecer. SMJ 

Salvador, 16 de janeiro de 2009. 

 

Dr Carlos Eduardo Aragão de Araujo 
Conselheiro 
 
 


