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PARECER CREMEB Nº 51/10 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 21/10/2010) 

 
 

 
Expediente Consulta n.º 157.724/08 
Assuntos: - Competência para emissão de Parecer Técnico sobre Biossegurança 
       - Responsabilidade pelas ações de Biossegurança em instituição de saúde 
Origem: Diretora Médica de uma maternidade pública. 
Relatora: Cons.ª Hermila Tavares Vilar Guedes 
 

EMENTA: A avaliação e controle das ações e processos envolvendo 
Biossegurança são exercidas pelos órgãos governamentais de Vigilância 
Sanitária. Os estabelecimentos de saúde devem possuir Regulamento 
Interno que descreva os cuidados de Biossegurança e estabeleça as rotinas 
de procedimentos, além de manter registro relativo à ocorrência ou à 
presença, em seu ambiente, de doença de notificação compulsória. 
A direção do estabelecimento responde civilmente pelas autuações 
sanitárias, sendo que o diretor técnico acumula a responsabilidade ética 
profissional prevista no CEM. 

 
DA CONSULTA 
 

A presente consulta foi originada a partir de um ofício encaminhado pela Diretora Médica de uma 

maternidade, em Salvador. 
 

A diretora solicita vistoria e Parecer Técnico sobre as condições de Biossegurança disponíveis na 

maternidade. 

 
RELATÓRIO 
 

A emissão de parecer técnico sobre as condições de Biossegurança de hospitais não é da competência 

deste Conselho, cabe à relatoria deste parecer, reforçar a informação de que as providências para o 

saneamento das não conformidades encontradas pelo DEFIC-CREMEB são de responsabilidade do 

Diretor Médico da instituição, sendo vedado a este profissional, segundo o Artigo 19º do CEM: 

“ Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos 
dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional 
da Medicina.” 

 

Além das penalidades por infração ética, aplicadas pelo Conselho Regional de Medicina ao diretor médico, 

as infrações às normas da Vigilância Sanitária são passíveis das chamadas “penalidades sanitárias” a 
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serem infringidas não apenas a gestores médicos, mas a todos os responsáveis pela gestão administrativa 

e técnica do estabelecimento autuado. 

 

Controle de Biossegurança 

Ao Estado, compete legislar e estabelecer normas, inclusive Normas Técnicas específicas, para 

possibilitar a avaliação e efetivar o controle das ações e dos serviços de saúde. 

 

A Portaria Ministerial 1565 de 26 de agosto de 1994, em seu Artigo 6º, cita, entre  os diversos campos 

onde se deve exercer as ações da Vigilância Sanitária no âmbito do SUS, “Ambiente e processos de 

trabalho e saúde do trabalhador“ (aí estão incluídos os trabalhadores da Saúde) e também “Serviços de 

assistência à saúde” (onde estão categorizados os hospitais).  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão federal encarregado da área. No estado da Bahia, a 

Portaria Nº 2.101, de outubro de 1990, estabelece Normas de Vigilância sanitária e dispõe sobre os 

estabelecimentos de saúde em nosso estado. Quanto á legislação municipal em Salvador, a Lei 5.504 de 

1º de março de 1999 – Código Municipal de Saúde também dispõe sobre o assunto. 

Na Bahia, existe a Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde – SUVISA, diretamente órgão da 

administração direta da Secretaria de Saúde, sendo a Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental - 

DIVISA, o Setor diretamente responsável por tais ações. 

A DIVISA tem atuação em todos os estabelecimentos, de caráter público ou privado, com ou sem fins 

lucrativos, instalados em áreas autônomas, ou no interior de escolas, hospitais, ou outros espaços sociais. 

 

Os dispositivos gerais que protegem o cidadão, como a Lei Federal N° 8.078, de 11-09-90, que aprova o 

“Código de Proteção e Defesa do Consumidor”, indicam que  

“Um dos direitos básicos do consumidor é a proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços...” 

 

É importante que o gestor da instituição hospitalar observe ações de controle interno e externo, em 

referência à qualidade do serviço prestado aos clientes externos (a população) e também às condições  
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que oferece para a atuação de seus clientes internos (trabalhadores da instituição). O controle interno 

(exercido pelos clientes internos) é tão importante quanto o controle externo (exercido pelo Estado ou 

pelas sociedades organizadas) na vigilância do processo e na defesa do consumidor. 

 

Os estabelecimentos de saúde devem possuir Regulamento Interno que Descreva os cuidados de 

Biossegurança e estabeleça as rotinas de procedimentos, além de manter registro relativo à ocorrência ou 

à presença, em seu ambiente, de doença de notificação compulsória. 

 

É o relatório da consulta, SMJ. 

Salvador, 17 de abril de  2010. 

 

 

Consª Hermila Tavares Vilar Guedes 

Relatora 
 

 


