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PARECER CREMEB N°58/09 
(Aprovado em Sessão da 1ª Câmara de 04/08/2009) 

 

PARECER CONSULTA N.º 168.197/09 

ASSUNTO: Obrigatoriedade de instrumento de trabalho próprio do médico para 

atendimento público. 

CONSELHEIRA: Eliane Noya Alves de Abreu 

 

EMENTA: O Diretor Técnico tem o dever de assegurar as condições 

adequadas com os respectivos instrumentos de trabalho, não havendo 

impedimento para que os médicos utilizem equipamentos ou 

instrumentos próprios quando julgarem pertinente e seguro.  

 

Indaga a Consulente sobre a exigência legal de médico dispor de instrumentos de trabalho 

próprios tais como estetoscópio, tensiômetro, otoscópio e termômetro para uso no atendimento 

público, o que lhe estaria sendo exigido.  

 

Código de Ética Médica: 

Art. 3º "A fim de que possa exercer a medicina com honra e dignidade, o médico deve ter boas 

condições de trabalho e ser remunerado de forma justa". 

Art. 17º “O médico investido em função de direção tem o dever de assegurar as condições 

mínimas para o desempenho ético profissional da Medicina”.  

Art. 23º “O médico deve recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada 

onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente”. 

 

Define-se como instrumento de trabalho o conjunto de materiais imprescindíveis ao exercício de 

uma atividade laborativa, o que poderá variar de acordo com a especialidade em análise, sendo 

necessidade comum na medicina clínica o uso do estetoscópio e tensiômetro.   

Na atuação do médico como profissional liberal ou prestador de serviços direto, será responsável 

pelas condições e instrumentos necessários à realização dos atendimentos e ou procedimentos 

médicos, sendo inclusive vedada a penhora desses bens pelo artigo 649 do Código Civil.  
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Na atuação como assalariado, seja de empresa privada ou instituição pública, estará sob a tutela 

de uma Direção Técnica responsável pela garantia das condições mínimas de trabalho incluindo 

todos os instrumentos de trabalho necessários. Em nosso estado, a convenção coletiva de 

trabalho entre os sindicatos dos médicos e dos hospitais prevê que o empregador forneça 

gratuitamente ao médico, equipamento de proteção individual, roupas especiais ou uniformes 

quando as condições técnicas o exigirem e os instrumentos de trabalho indispensáveis ao bom 

desempenho das funções. (Artigo 9 º da Convenção Coletiva de Trabalho, 2008).  

 

No Parecer 1059/98 do Conselho Regional de Medicina do Paraná sobre questionamento semelhante, 

concluiu-se que o órgão público, dentro de princípios que regem a própria administração, deveria suprir 

seus agentes de materiais para um melhor atendimento ao público como uma das funções de gestão. 

Apontou, entretanto, que faltaria ao Conselho formas de exigir da municipalidade tal disposição e que no 

final o único prejudicado seria o próprio cidadão que necessita do atendimento e o têm de forma 

incompleta ou parcial pela falta de aparelhagem adequada.  

 

Não há impedimento em que o médico utilize equipamento ou instrumento de trabalho próprio 

quando julgar pertinente, desde que resguardadas normas de segurança para ele e para o 

paciente.  

 

Parecer:  

O médico tem responsabilidade com os instrumentos de trabalho em sua clínica privada. Nos 

serviços de saúde, públicos e privados, o Diretor Técnico tem o dever de assegurar as condições 

adequadas de trabalho com os respectivos instrumentos, não havendo impedimento para que os 

médicos utilizem equipamentos ou instrumentos próprios quando entenderem necessário, 

conveniente e seguro ao desempenho do seu ato. Pode o médico recusar-se a exercer sua 

profissão em local onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o 

paciente”. 

 

 É o parecer. 

 

Consª. Eliane Noya Alves de Abreu 

Conselheira 


