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PARECER CREMEB Nº 35/13 
(Aprovado em Sessão Plenária de 27/09/2013) 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 207.660/11 

ASSUNTO: Responsabilidade da Direção Técnica e Administrativa em relação a atuação de médicos não 

especialistas na instituição. 

RELATOR DE VISTAS: Cons. Otávio Marambaia dos Santos 

 

EMENTA: O médico pode exercer a medicina em todos os seus ramos. 

Tem o direito, também, de internar os seus pacientes nas diversas 

unidades hospitalares da localidade em que atua respeitadas as suas 

normas técnicas. O médico só pode anunciar especialidade quando 

esta for devidamente registrada no CRM e é obrigação da Diretoria 

Técnica de qualquer hospital exigir do profissional médico que queira 

atuar nas suas dependências os documentos comprobatórios de sua 

especialidade e área de atuação. 

 
DA CONSULTA 

 

Diretora Técnica de Hospital solicita parecer deste Conselho nos seguintes termos: “(...) Temos nosso 

próprio corpo clínico com especialistas, todos com título das devidas sociedades ou do CRM. Porém, 

temos dois profissionais que operam que não possuem nem Residência Médica nem prova de título nas 

respectivas áreas em que atuam (um na cirurgia plástica e outro na cirurgia geral). Sei que ambos não 

podem se anunciar como especialistas, pois isso fere nosso CEM, mas minha dúvida é na 

responsabilidade da direção técnica e da direção administrativa em permitir que tais profissionais 

continuem a exercer suas atividades nesta instituição. A direção médica seria co-responsável pelos atos 

destes profissionais? A administração do hospital estaria envolvida em ações indenizatórias por ter sido 

utilizado nossas dependências?” 

 

CONSIDERAÇÕES: 

 

O Diretor técnico das unidades de saúde, quaisquer unidades que prestem serviços médicos, é o 

responsável pelo adequado exercício ético e técnico-profissional da medicina em quaisquer dos seus 

ramos. Estas funções e deveres estão sobejamente explicitadas nos artigos 19, 47, 52, 56,63 e 67. Além 

do que estabelecem as resoluções CFM 1342/1991 (Dispõe das atribuições do Diretor Técnico e do Diretor 

Clínico. Fica revogado pela Resolução CFM n.º 1.352/92 o Caput do artigo 5º desta Resolução, mantendo-se o parágrafo 
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único. (DOU, Seção I, de 16-04-91, p. 7.014); 1974/2011(Estabelece os critérios norteadores da propaganda em 

Medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as 

proibições referentes à matéria.); 2007/2013 (Dispõe sobre a exigência de título de especialista para ocupar o 

cargo de diretor técnico, supervisor, coordenador, chefe ou responsável médico dos serviços assistenciais 

especializados.) 

 

O Diretor Técnico é nomeado e de confiança dos proprietários da instituição sendo ele mesmo, às vezes, 

proprietário e Diretor. Seja na área pública ou privada, quem assume esta função deve estar plenamente 

consciente de todos os documentos legais que atuam sobre a matéria de modo a não ser surpreendido e 

se achar ou se dizer na condição de “eu não sabia”... 

 

Se a instituição tem profissionais com títulos registrados e profissionais não registrados deve a diretoria 

técnica, em primeiro lugar, concitar estes últimos que façam o registro de pronto. Aqueloutros que não tem 

como comprovar resta o recurso de se submeter à prova que anualmente as sociedades de especialidade 

fazem e que conferem ao aprovado os direitos inerentes a especialidade para a qual prestou provas. 

Ainda assim, não configurará ilícito ético o profissional sem título registrado que trabalhando em hospital 

que tem no seu corpo clínico outros especialistas na área fazer atividades afins a especialidade em 

pacientes que lhe forem enviados na condição de membro do corpo clínico da instituição. 

 

Não pode, no entanto o hospital colocá-lo numa lista de especialistas, quando não o é formalmente, para 

encaminhá-las aos convênios, SUS ou publicidade externa. Aí, de fato, estaria configurado o anúncio 

indevido e, portanto, o ilícito ético. 

 

A lei que criou os Conselhos de Medicina, nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo 

Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958 e demais alterações posteriores, permite ao médico 

regularmente inscrito no CRM exercer a medicina em todos os seus ramos. Portanto não se pode impedir 

a qualquer médico que exerça o ramo que queira da medicina, ainda que não tenha registro de 

especialidade no CRM. 

 

Entretanto, no intuito de evitar os abusos e normatizar a prática, estabelecido está que é vedado ao 

médico (Art.115 do CEM): “Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área 

de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina”. 

 

Isto significa que embora lhe sendo possível exercer o seu trabalho em todas as áreas da medicina a 

nenhum médico é permitido alardear que é especialista numa área determinada sem a comprovação de 

sê-lo. Isto somente será conseguido por aprovação em concurso da sociedade da especialidade 
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pretendida ou pela realização de Residência Médica e, ainda assim, após registro formal no CRM de sua 

jurisdição. Não o fazendo, é-lhe vedado anunciar-se especialista. 

 

Isto aclarado, voltemos a questão da responsabilidade. Primeiramente quanto ao médico:” A 

responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida” (Parágrafo único do Art. 1º do 

CEM). Daí que os atos de cada profissional lhe serão cobrados, pessoalmente, desde o ponto de vista 

ético-profissional, quanto civil e penalmente. Quanto ao hospital onde o mesmo atua este será solidário 

quando as condições locais tiverem influência no resultado do trabalho medico. Não é automática, muito 

embora os advogados tragam sempre a pessoa jurídica para o centro da pugna, pois isto torna mais 

factível uma possibilidade de vitória do seu cliente. É estratégia jurídica, não uma lei.  

 

No caso em análise a preocupação da Diretora consulente é de que ao permitir que profissionais sem 

título de especialista trabalhem na sua instituição estaria assumindo uma responsabilidade ética que não 

lhe competiria – isto dito em outras palavras. Não vemos desta maneira. Se não se anuncia em listas ou 

em publicidade externa que tal ou qual profissional são especialistas sem o serem, não se rompe com o 

CEM. É óbvio que numa querela judicial certamente isto será usado contra o hospital. Afinal se tratado o 

paciente foi por um médico não especialista e disto a direção sabendo logo seria de sua responsabilidade. 

Ainda assim, não se pode proibir a estes profissionais não titulados, ou com títulos não registrados, o 

internamento de seus pacientes já que tal atitude contrariaria o Capítulo II, o inciso VI do Novo Código de 

Ética, que diz: 

É direito do médico: 
Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos de caráter 
filantrópico ou não, ainda que não faça parte de seu corpo clínico, respeitadas as 
normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente 
jurisdição. 

 
Neste inciso mostra-se o caminho para a correção do paradoxo aparente do que expusemos até aqui: 

“...respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente 

jurisdição”. Acrescentaríamos ainda os demais documentos e resoluções do CFM e CRM que atuam sobre 

a matéria, como por exemplo o manual do Corpo Clínico do CREMEB. Isto significa que todos os 

profissionais que atuam sob a Direção Técnica têm que observar as normas técnicas da instituição e estas 

normas não podem estar em dissonância com as resoluções do CFM e CRM. É, portanto, dever do Diretor 

Técnico produzir junto com o Corpo Clínico normas técnicas aplicáveis na instituição e que deverão ser 

obrigatoriamente acatadas por todos os profissionais médicos que lá trabalhem, seja continua ou 

episodicamente. 

 

Estas normas quando aprovadas pelo CRM terão a mesma força de suas resoluções e deverão ser 
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obedecidas por todos os médicos naquele local de trabalho. Se tal não for feito por óbvio que as eventuais 

ocorrências de eventos com insucesso poderão ensejar disputas administrativas e/ou judiciais para apurar 

as devidas responsabilidades. É de bom alvitre, pois que seja feita a discussão interna entre a direção e o 

corpo clínico do hospital visando tornar claro todos os aspectos culminando num regimento adequado as 

necessidades daquele e normas técnicas que possibilitem o cumprimento dos documentos legais da 

saúde pública e da autarquia fiscalizadora do exercício profissional, respeitando na sua integralidade o 

direito do médico de bem exercer dignamente a sua profissão. 

 

DO PARECER: 

 

O médico, como preconiza a lei vigente, está apto após ser regularmente inscrito no CRM de sua 

jurisdição, a exercer a medicina em todos os seus ramos. Tem o direito, também, de internar os seus 

pacientes nas diversas unidades hospitalares da localidade em que atua, respeitando as suas normas 

técnicas. Ao hospital, através de sua Diretoria Técnica compete criar, junto com o seu corpo clínico, as 

normas técnicas da instituição que, depois de aprovadas pelo CRM, deverão ser obedecidas por todos os 

profissionais que atuam na instituição.  

 

É direito e dever da Diretoria Técnica de qualquer hospital, seguindo o CEM, exigir do profissional médico 

que queira atuar nas suas dependências que somente o faça após apresentar os documentos 

comprobatórios de sua profissão, especialidade e área de atuação. Somente após ficará liberada a 

atuação regular do mesmo. Nada impede, porém que profissionais que já atuam na instituição e que não 

tenham título de especialista continuem a fazê-lo desde que não anunciem especialidade para a qual não 

tem comprovação formal. Está claro que estes profissionais devam estar cientes de todas as suas 

responsabilidades.  

  

É o Parecer, SMJ. 

Salvador, 27 de setembro de 2013. 

 

 

Cons. Otávio Marambaia dos Santos 

RELATOR 

 


