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PARECER CREMEB Nº 26/12 

(Aprovado em Sessão Plenária de 03/08/2012) 
 
EXPEDIENTE CONSULTA Nº 201.729/11 
ASSUNTO: Competência do Médico para avaliar exames complementares solicitados por outro médico 

e/ou que não são relativos à sua especialidade. 
RELATORA: Cons.ª Dorileide Loula Novais de Paula 

 
EMENTA: A avaliação de exames complementares 
constitui apenas um item da consulta médica. Tais exames 
devem ser preferencialmente analisados pelo médico 
solicitante, podendo também ser analisados por outro 
médico. 

 
DA CONSULTA 

 
Uma coordenadora de atenção primária faz uma consulta, alegando que um médico que atua no município 
se recusa a avaliar exames laboratoriais solicitados por outro profissional médico; além disso, não avalia 
resultados de exames papanicolau, mesmo que seja de rastreamento, alegando ser este um procedimento 
especializado (ginecologia).  

 
Solicita parecer desse conselho evidenciando o amparo legal que o profissional possui ao determinar tais 
restrições. 
   
DO PARECER 
 
O Parecer CREMEB Nº 51/07, originado do Expediente Consulta nº. 108.779/04, em seus fundamentos 
aduz que: 
 

“A Lei nº. 3.268 de 30 de setembro de 1957, dispõe sobre o exercício da medicina, e o artigo 
18 – Aos profissionais registrados de acordo com esta Lei, será entregue uma carteira 
profissional que os habilitará ao exercício da medicina em todo o país. Portanto o exercício 
da profissão de médico está autorizado aos que se graduaram em medicina. Não depende 
de especialização, pode o profissional, estando regular com seu conselho, atender em 
qualquer área da medicina, competindo a ele as responsabilidades pelos seus atos 
médicos. A consulta médica é o ato médico de mais relevância e importância na relação 
médico/paciente. Deve ser realizada da forma mais abrangente possível, obedecendo a 
diversos requisitos, quais sejam de uma correta identificação do paciente, registro de suas 
queixas, uma anamnese rica de informações da história do paciente, exame físico 
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cuidadoso; solicitação de exames complementares; execução de outros procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos. Em algumas situações, a consulta, em todos os itens citados é 
feita sem uma queixa especifica, com sentido de avaliar o estado hígido do paciente, e não 
para tratamento de doenças. É a partir dos achados clínicos, que o médico adota suas 
condutas diagnósticas e terapêuticas, uma delas é a prescrição médica que o faz baseado 
nas informações colhidas durante a realização da anamnese e exame físico.” 

 
O médico quando realiza uma consulta, como dito anteriormente, pratica um ato de grande relevância, que 
envolve várias etapas como queixa principal, anamnese, exame físico, solicitação de exames 
complementares e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos que vão nortear este profissional 
médico para firmar um diagnóstico final e posterior tratamento, ou às vezes atestar a higidez do paciente. 
Portanto, a avaliação de exames laboratoriais é apenas um item da consulta. Tais exames devem ser 
preferencialmente analisados pelo médico que os solicitou, salvo nos casos de urgência e emergência. 
 
De igual modo, a análise do exame papanicolau deverá ser efetuada por um ginecologista ou outro médico 
que se julgue habilitado para tal função, pois o profissional regularmente inscrito no Conselho de Medicina 
está habilitado a atender em qualquer área médica, mas responderá eticamente pelos seus atos. O novo 
Código de Ética Médica, nos seus princípios fundamentais VII e VIII citados a seguir corrobora com o que 
afirmamos: 
 

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. 

 

Sabemos, contudo, que o médico que trabalha na ESF [Estratégia Saúde Família], tem atribuições 
conforme preconiza o Ministério da Saúde na portaria MS/GM nº 2488 de 21/10/2011: 
 

I - realizar atenção a saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade. 
II - realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em 
grupo na UBS e,quando indicado ou necessário,no domicílio e/ou nos demais 
espaços comunitários [escolas,associações  etc ]; 
III- realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 
IV- encaminhar,quando necessário,usuários a outros pontos de atenção, respeitando 
fluxos locais,mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano 
terapêutico do usuário; 
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V- Indicar de  forma compartilhada com outros pontos de atenção,a necessidade de 
internação hospitalar ou domiciliar,mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário; 
VI-contribuir,realizar e participar das atividades de Educação permanente de todos os 
membros da equipe; e 
VII -participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USB (Unidade Básica de Saúde). 

 

CONCLUSÃO 
 
O médico não deve ser obrigado a atender em especialidades, se não se sentir tecnicamente e eticamente 
capacitado a fazê-lo; exceto nos casos de urgência/emergência ou quando a ausência deste médico 
atendente causar um mal maior à população. 
 
O profissional médico também não deve ser coagido por seus superiores hierárquicos a assumir atividade 
para a qual não se sinta preparado.  
 
Respondendo pontualmente aos quesitos da consulente: 
 

O médico poderá avaliar os exames laboratoriais solicitados por outro profissional, desde que ele tenha 
acesso ao prontuário médico anterior ou oportunidade de realizar uma nova consulta, uma vez que a 
análise de exames complementares se constitui em apenas um item da consulta. 
 
Em relação ao exame Papanicolau, este deverá ser analisado por médico que se julgue habilitado para tal 
função ou que tenha realizado treinamento adequado para atuar neste setor através de educação 
permanente [atribuição especifica do médico, Estratégia Saúde da Família inciso VI]. 
 
É o parecer! 
 

Salvador, 03 de agosto de 2012. 
 
 
Cons.ª Dorileide Loula Novais de Paula 
Relatora 


