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PARECER CREMEB Nº 25/13 
(Aprovado em Sessão Plenária de 05/07/2013) 

 
EXPEDIENTE CONSULTA Nº. 006.251/13 
ASSUNTO: Transcrição de prescrição de especialistas em prontuário pelo plantonista da emergência. 
RELATOR: Cons. Augusto Manoel de Carvalho Farias 
 

EMENTA: A transcrição de prescrição não é uma obrigação do plantonista 
da emergência, exceto em casos de urgência ou emergência e mediante 
análise crítica. Os pacientes eletivos devem ser encaminhados para 
unidades compatíveis ou ao médico assistente para reorientação. O médico 
prescritor (transcritor) é responsável pela sua conduta, respondendo 
conjuntamente com os demais participantes deste ato médico. 

 

CONSULTA 

A consulente questiona se é obrigação do médico plantonista da emergência transcrever medicações de 
especialistas (quimioterapia, ex-sanguíneo transfusão) sem que haja registro destas medicações em 
prontuário pelo especialista, apenas com orientação verbal. Questiona sobre a responsabilidade do 
médico plantonista prescritor e do especialista que prestou as orientações quanto à intercorrências 
relacionadas ao uso destas medicações uma vez que não existe orientação escrita em prontuário do 
especialista. 

Questionada pela corregedoria, a consulente complementou que pacientes portadores de anemia 
falciforme tem sido encaminhados à emergência pelo hematologista assistente com a orientação escrita 
em receituário, trazida pelo acompanhante, para realização de exames e a depender do resultado realizar 
ex-sanguíneo ou transfusão. Tais orientações especificam como realizar o procedimento (quantidade de 
sangue a ser retirado ou infundido) o qual necessita ser prescrito em prontuário pelo plantonista para ser 
executado pelo técnico do banco de sangue. A prescrição do especialista não está no prontuário. 

Relata que é procedimento de rotina para alguns pacientes portadores de anemia falciforme, fora do 
cenário de urgência ou emergência. Que o especialista solicitante não se desloca até a unidade para 
realizar prescrição. O paciente tem alta para a casa ao término do procedimento, sem reavaliação do 
especialista. Os registros são feitos apenas pelos plantonistas, técnicos e enfermeiros da unidade de 
emergência. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

Os fundamentos da ética médica consagram, no inciso II dos Princípios Fundamentais do Código de Ética 
Médica (CEM), ser o benefício à saúde do ser humano 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 
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capacidade profissional”.  

O Código de Ética Médica (CEM), conforme citado no seu capítulo II, nos incisos II e IX, ao dispor sobre a 
quem compete indicar tratamento, define ser direito do médico: 

II – “Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente 
reconhecidas e respeitada a legislação vigente”. 

IX – “Recusar-se a realizar 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. Nada pode substituir a 
avaliação criteriosa e individualizada do médico na condução do seu paciente.  

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 Princípios 
Fundamentais, nos incisos VII, VIII e XVI, assim como no artigo 20, transcritos a seguir: 

VII – “O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços 
que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente”. 

VIII – “O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua 
liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a 
eficiência e a correção de seu trabalho”. 

XVI – “Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou 
privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem 
praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em 
benefício do paciente”. 

É vedado ao médico: 

Art. 20. “Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, 
do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à 
saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento 
disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade”. 

Em contrapartida, sobre sua prática responde o médico ética e legalmente. Portanto, deve o profissional 
fundamentar sua conduta. A indicação ou a negativa de prescrição ou tratamento deve ser esclarecida e 
justificada, sendo vedado ao médico: 
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Art. 1º. “Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, 
imprudência ou negligência”. 

... 

Art. 14. “Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no 
País”. 

Art. 21. “Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente”. 

Os critérios na prioridade de atendimento à pacientes na urgência/emergência, já estão normatizados pelo 
CFM, e Conselhos Regionais através de diversos Pareceres e Resoluções.  

A Resolução CFM nº. 1451/95 determina que os estabelecimentos de Prontos Socorros Públicos e 
Privados deverão ser estruturados para prestar atendimento a situações de urgência-emergência, e define 
estas situações nos parágrafos primeiro e segundo do Artigo primeiro: 

Parágrafo Primeiro – “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com 
ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”. 

Parágrafo Segundo – “Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de 
agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, 
tratamento médico imediato”. 

O parecer CREMEB 17/10 da lavra da Conselheira Sumaia Boaventura André, cita jurisprudência do STF 
na Representação 105672 DF, onde o Ministro Moreira Alves deixa claro ser do médico a responsabilidade 
da triagem médica, sendo ele o profissional que tem formação para “diagnosticar, avaliar, prognosticar, 
prescrever, programar, dosar, e até executar toda e qualquer técnica que vise o bem estar e a 
recuperação da saúde humana”.  

A referida Conselheira, citando Goldin JR, acrescenta que “A assistência em situações de emergência e 
urgência se caracterizam pela necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de 
tempo”. A emergência é caracterizada como sendo a situação onde não pode haver uma protelação no 
atendimento, o mesmo deve ser imediato. Nas urgências o atendimento deve ser prestado em um período 
de tempo que em geral é considerado como não superior a duas horas.  

No Parecer CREMEB Nº. 03/13, que trata dos critérios na prioridade de atendimento a pacientes em setor 
de urgência e emergência a Cons.ª Lícia Maria Cavalcanti Silva nos traz vários ensinamentos sobre o 
tema. Refere ser a superlotação dos serviços hospitalares um problema atual e comum e discorre sobre 
algumas das suas causas. A eficiência exigida dos médicos limitando a sua disponibilidade para atender 
pacientes não agendados, encoraja esses pacientes a buscar locais alternativos, principalmente os 
serviços de urgência/emergência. A crescente expectativa dos pacientes, focados na conveniência do 
atendimento disponível 24 horas, nas emergências, é exacerbada pela dificuldade dos pacientes de 
encontrar atendimento básico na comunidade. A falta de resolubilidade dos serviços básicos, a fragilidade 
e a inexistência da Rede de Serviços de Saúde ágil e eficaz contribuem significativamente para a 
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superlotação das urgências/emergências dos hospitais. 

Acrescenta que o Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco configura-se como uma das 
intervenções potencialmente decisivas na reorganização do atendimento nas portas de entrada de 
Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde. Responde ao consulente que é possível sim orientar 
pacientes não graves, com os riscos devidamente classificados, e orientá-los a outros serviços mais 
simples e até mesmo aprazá-los para a Rede Básica e ainda usar a Central de Regulação quando for o 
caso. Na ementa sintetiza seu parecer, in verbis: 

“O médico que atua na função de plantonista, coordenador de plantão e ou coordenador de 
serviço de emergência, deve atender os pacientes de acordo com os critérios de classificação de 
risco, (gravidade) registrando em prontuário sua conduta médica. Os casos classificados como 
não graves podem ser encaminhados para atendimento na Rede Básica de Saúde”.  

É notório que as emergências estão assoberbadas não só pelo alto fluxo de pacientes graves, 
necessitando de atendimento imediato, assim como de outros pacientes menos graves que por demanda 
espontânea para lá se dirigem, em busca de um atendimento mais imediato. A falta (ou falha) de uma 
estrutura de atendimento que contemple estes pronto-atendimentos fora do contexto das emergências 
resulta em prejuízo ao atendimento das emergências e urgências reais. O encaminhamento de pacientes 
ambulatoriais eletivos só irá agravar este problema, contribuindo negativamente para o desempenho do 
setor.  

 
PARECER 

A consulente nos traz um problema comum em hospitais, o recebimento de orientação por médico 
assistente ou interconsultor, muitos destes especialistas, para que seja atendida pelo médico de guarda, 
emergencista ou plantonista das unidades de medicina intensiva. O contato pode ser feito por telefone, ou 
como descrito neste caso, através de orientações em receituário trazido pelo paciente.  

O contexto citado é o atendimento eletivo de pacientes encaminhados à emergência para realização de 
exames, interpretação de resultados e definição de conduta baseada em prescrição externa trazida pelo 
paciente ou familiar e apresentada ao plantonista de emergência para execução, com alta posterior sem 
reavaliação pelo médico que orientou as intervenções. Questiona a obrigação do plantonista em realizar 
tais atos médicos e as responsabilidades das partes envolvidas. 

Entendemos que fora situações de emergência/urgência, pacientes como os citados nesta consulta 
deveriam ser atendidos por outras vias que não um serviço de emergência. Diante do encaminhamento de 
um paciente supostamente eletivo a emergência, para realização de procedimentos, é responsabilidade do 
médico proceder à avaliação e classificação de risco, dando a orientação e direcionamento compatível.  

Pacientes atendidos e avaliados como não graves, com os riscos devidamente classificados, podem 
ser orientados a outros serviços mais simples e até mesmo aprazados para a Rede Básica e ainda usar a 
Central de Regulação quando for o caso. 
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Ao tomar sua decisão deve deixar claro em prontuário, ou registro oficial, o fato e a sua conduta, 
especificando, quando for o caso, o motivo da recusa em proceder como orientado pelo colega. No caso 
de paciente externo, como citado na consulta, informe também ao paciente ou familiar da sua conclusão. 
Se possível, devem ser orientados como obter o tratamento desejado, ou que retornem ao médico 
assistente para novo direcionamento ou reorientação.  

Quanto à responsabilidade, o médico responde por todos os seus atos profissionais. Isto decorre da ampla 
autonomia profissional que lhe é outorgada, a qual se contrapõe a responsabilidade pelos atos médicos 
praticados ou recusados. O limite para esta autonomia é a preservação da saúde, como ressaltado no 
inciso VII do CEM, in verbis, “excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente”. 

Cabe ao profissional analisar de forma crítica qualquer informação recebida e que possa influenciar na sua 
condução profissional. As orientações passadas por outro médico, de forma telefônica ou escrita em 
receituário, ou mesmo em prontuário, não constituem exceção a esta regra. A intenção é salvaguardar a 
saúde do paciente, impondo barreira (círculos de proteção) a propagação de erros.  

Orientações ou sugestões de conduta devem ser acatadas apenas se consideradas benéficas ao paciente. 
Ao prescrevê-las elas manifestarão de forma tácita a sua concordância com o que foi proposto por outrem, 
igualmente responsabilizado, desde que caracterizada a participação deste, o que será mais difícil no caso 
de uma ligação telefônica ou outro processo informal. Por conta da segurança dos pacientes e 
profissionais atuantes, as condutas necessitam estar bem fundamentadas e descritas em documento 
médico (prontuário ou ficha clínica) ou administrativo (livro de ocorrência, quando for o caso), em 
conformidade com o conhecimento científico atualizado e as normas éticas e legais vigentes.  

Respondendo ao consulente, entendemos não ser a prescrição dos itens citados (transcrição) uma 
obrigação do plantonista da emergência, exceto em casos de urgência ou emergência. Trata-se de mais 
uma distorção em nosso sistema de saúde. Nos casos graves, com risco de morte, a orientação fornecida 
pelo assistente será analisada criticamente pelo emergencista de forma a tomar a decisão que mais 
favoreça ao paciente. Os pacientes eletivos devem ser encaminhados para unidades compatíveis com a 
assistência necessária ou ao médico assistente para reorientação.  
O médico prescritor que transcreveu a prescrição (transcritor) é responsável pelo seu ato médico e 
responderá por ele. Se for comprovada uma orientação equivocada de outro médico que o induziu ao erro, 
este será também responsabilizado. 
 
Este é o parecer, salvo melhor juízo. 
 

Salvador, 30 de abril de 2013. 
 
Cons. Augusto Manoel de Carvalho Farias 
Relator 


