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O Médico pode ser Assistente
De Familiar?



Intervenções:

- Pequeno porte;

- Médio porte;

- Complexas.

Assistência Médica



Problemas:

- Emocionais no ato;

- Consequências após o ato;

- Cirurgias.

Assistência Médica



- Afastamento de trabalho;

- Incapacidade/aposentadoria;

- Óbito.

Atestados



DECRETO FEDERAL Nº  20.931, DE 11 DE JANEIRO DE 1932

Art. 16 - É vedado ao médico:

k) assumir a responsabilidade como assistente, salvo nas localidades
onde não houver outro médico, do tratamento de pessoa da própria
família, que viva sob o mesmo teto, que esteja acometida de
doença grave ou toxicomania, caso em que apenas pode auxiliar o
tratamento dirigido por médico estranho à família;

O Médico pode ser Assistente de Familiar?



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

CAPÍTULO I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

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.

XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação
particular de confiança e executados com diligência, competência e
prudência.

XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com
seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as
escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e
terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e
cientificamente reconhecidas.

Código de Ética Médica



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

CAPÍTULO IV - DIREITOS HUMANOS

É vedado ao médico:

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu
representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser
realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como
exercer sua autoridade para limitá-lo.

Código de Ética Médica



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

CAPÍTULO V - RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES

É vedado ao médico:

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante
legal de decidir livremente sobre a execução de práticas
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de
morte.

Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o
prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a
comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso,
fazer a comunicação a seu representante legal.

Código de Ética Médica



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.931, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

CAPÍTULO X - DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico:

Art. 81. Atestar como forma de obter vantagens.

Código de Ética Médica



Pareceres

Consulta nº 55.740/98

Assunto: Auto prescrição e prescrição para familiares
efetuados por médicos, de produtos controlados e
entorpecentes

Relator: Conselheira Christina Hajaj Gonzalez

Ementa: O médico está impedido de prescrever a si próprio e
seus familiares produtos controlados e entorpecentes, exceto
em casos de urgência.

Trata-se de pedido de parecer formulado pelo DD. Presidente
do Conselho Regional de Farmácia, Dr. D.R.M., referente auto
prescrição e prescrição para familiares de produtos
controlados e entorpecentes.



Pareceres

Consulta nº 51.179/99

Assunto: Sobre prescrição médica para dependentes e auto-
prescrição para efeito de reembolso.

Relator: Conselheiro Henrique Carlos Gonçalves.

Ementa: A prescrição para familiares diretos e a auto-
prescrição não têm previsão no Código de Ética Médica e,
portanto, não estão vedadas.



Pareceres

PARECER CREMEC Nº 14/2000 
(Consulta CREMEC nº 1432/00)

Assunto: Cobranças de Consultas de parentes próximos
realizadas por médicos

Conselheiro Relator: Dr. Ivan de Araújo Moura Fé

Ementa: Não é antiética a cobrança, por parte de médico, de
consulta de parente próximo. É vedado ao médico assumir,
como assistente, o tratamento de pessoa da própria família,
nas situações previstas pelo Decreto 20.931/32.



Pareceres

Consulta    nº  128.482/11

Assunto: Médica atender seu filho como paciente em serviço
público.

Relator: Conselheiro José Marques Filho.

Ementa: Apesar de não ser recomendado por esta Casa, não
há norma legal ou ética impedindo que a referida criança seja
atendida por seu pai ou sua mãe no serviço público, desde
que não tenha nenhum tipo de privilégio em relação aos
pacientes agendados na rotina para o referido profissional.



Pareceres

Consulta    nº  53.627/10

Assunto: Sobre emissão de atestado de óbito por parente.

Relator: Conselheiro José Marques Filho.

Ementa: A questão é técnica. Certamente questões
emocionais podem influenciar em condutas e decisões
médicas racionais. Portanto, no máximo, podemos dizer que
esta prática não é recomendável.



Caso 1

Médico é contactado por irmã por telefone que relata
que sua filha queixa-se de dor de cabeça e dor de
garganta.

O Médico (tio) prescreve ampicilina por telefone
pensando tratar-se de amigdalite.

Horas depois a irmã do médico liga informando que a
criança está inconsciente e com o corpo cheio de
pintinhas vermelhas.

A criança falece por meningite meningocócica.



Caso 2

Obstetra já fez dois partos em sua própria esposa
(cesáreas).

No terceiro parto encontra fibrose em paramétrios e ao
tentar desfazê-los a artéria uterina direita é lesada. O
médico opta por ultimar o parto e a seguir tenta reparar
a artéria lesada sem sucesso.

Sua paciente (esposa) entra em choque hipovolêmico,
desenvolvendo coagulopatia de consumo e vai a óbito na
UTI horas após.



Caso 3

Médico prescreve para sua mãe, que se queixava de
azia, antiácidos e medicamentos para facilitar a
digestão.

Ocorre alguma melhora dos sintomas mas os mesmos
retornam com alguma frequência. Após um ano o
médico pede para sua mãe uma endoscopia que mostra
tumor de 8 cm em grande curvatura gástrica e a
tomografia pedida a seguir mostra metástase hepáticas.



Caso 4

Médico passa a apresentar cefaléia diária. Automedica-
se com analgésicos por 6 meses. Após uma convulsão
consulta um neurologista que diagnostica glioblastoma
multiforme.

Vem a óbito 3 meses depois.
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