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PARECER CREMEB Nº 01/06 
(Aprovado pela 3ª Câmara em 12/01/2006) 

 

 

EXPEDIENTE CONSULTA N° 111.713/05 

Assunto: Obrigatoriedade de pediatra para atendimento ao recém-nascido na sala 
de parto e enfermarias em maternidade.  

Relatora: Conselheira Dorileide Loula Novais de Paula 
 

Ementa: É dever da instituição garantir a 
presença de neonatologista e/ou pediatra no 
período imediatamente anterior ao parto até 
que o recém-nascido seja entregue aos 
cuidados da equipe profissional do 
berçário/alojamento conjunto. Orienta-se que 
haja em maternidade obstetras, anestesistas, 
neonatologistas e pediatras devidamente 
capacitados. 

 
 
 Em ofício protocolado em 31 de janeiro de 2005, médica ginecologista e 
obstetra, solicita parecer sobre a obrigatoriedade da presença de pediatra em 
maternidade.  
 
 Relata que é plantonista de um Hospital/Maternidade. Segundo o novo 
Secretário de Saúde do município onde se originou o fato, a citada maternidade 
pode funcionar sem a presença de um pediatra, sendo um médico generalista 
suficiente para prestar assistência ao recém-nascido na sala de parto e nas 
enfermarias e, assim, estuda a transferência dos médicos pediatras para 
atendimento ambulatorial.  
 
 Chama atenção para a necessidade de contratação de um novo obstetra 
para a maternidade perante a chegada de anestesiologista e provável mudança de 
perfil dos internamentos. Questiona como tal obstetra poderia comprovar aptidão 
para realização de cesáreas. Afirma importância do parecer perante risco que 
representaria um atendimento não qualificado ao recém-nascido por parte do 
profissional empregado não especializado.  
 
 Parecer: Em resposta aos questionamentos da médica, citamos a Portaria 
nº 31, de 15 de fevereiro de 1993 da Secretaria de Assistência à Saúde, em vigor 
a partir da data supracitada, que, considerando o que dispõe o artigo 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, resolve incluir no Sistema de Informações 
Hospitalares do Sistema Único de Saúde/SIH-SUS os grupos de procedimentos: 
cirurgia obstétrica, parto normal com atendimento ao recém-nascido em sala de 
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parto, cesariana com atendimento ao recém-nascido em sala de parto. O 
atendimento na sala de parto consiste na assistência ao recém-nascido pelo 
neonatologista ou pediatra no período imediatamente anterior ao parto até que o 
recém-nato seja entregue aos cuidados da equipe profissional do 
berçário/alojamento conjunto. 
 
 O Expediente Consulta nº. 5956/94 do CREMESP emite o seguinte parecer: 
“O recém-nascido em seu período de observação e/ou tratamento no berçário 
exige acompanhamento médico especializado diuturno não sendo razoável que 
em suas eventuais emergências, tenha que aguardar a vinda de um médico de 
fora. Tal atendimento exige, por sua vez, sua condigna remuneração, nada obsta, 
por manifestação da família, o mesmo recém-nascido seja conjuntamente 
acompanhado por um pediatra de sua confiança”. 
 
 Outro Expediente Consulta, de nº. 33.766/94, apresenta parecer: “Os 
neonatologistas não plantonistas podem fazer a recepção do recém nascido desde 
que sigam o regimento interno da instituição. Uma vez chamados, nada os impede 
de exercer sua profissão”. Em contrapartida, esses deverão acompanhar os 
neonatos durante toda a sua internação no berçário, sendo responsáveis inclusive 
pela alta.  
 
 Segundo o CFM, o médico, para exercer a profissão, deve tão somente ter 
concluído seu curso médico, que tenha diploma devidamente reconhecido e 
registrado no Ministério da Educação e esteja registrado no Conselho Regional do 
Estado da área em que irá atuar. Caso lhe seja requerida especialidade em 
determinada área, deverá haver comprovação da mesma através de registro nos 
seus assentamentos no CRM. 
 
 O Diretor Técnico da instituição responderá por qualquer aspecto antiético 
que configure a não presença de neonatologista na sala de parto.  
 
 Citam-se, ainda, o Código de Ética Médica, em seu artigo 8º: “O médico 
não pode, sob qualquer pretexto ou sob qualquer circunstância, renunciar a sua 
liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições 
possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho”.  
 
 Assim, o exposto acima deixa clara a necessidade de um profissional 
médico neonatologista ou pediatra é imediata para assistência ao recém-nascido 
no período que o recém-nato seja entregue aos cuidados da equipe profissional do 
berçário/alojamento conjunto. Tal direito está expresso na Portaria nº. 31, de 15 de 
fevereiro de 1993 da Secretaria de Assistência à Saúde.  
 
 Aconselha-se que haja na maternidade, na eventualidade de alguma 
intercorrência ou indicação, de cesária, presença de estrutura física, logística e 
pessoal para a realização de parto cesário, com obstetra, anestesista, 
neonatologista e pediatra devidamente capacitados. 
 
É o parecer salvo melhor juízo, 
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Consª. Dorileide Loula Novais de Paula 
Parecerista 
 

Aprovado pela 3ª Câmara 12/01/2006 
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