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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Os Conselhos Regio-
nais de Medicina (CRM) têm como principais funções a 
cartorial, registrando e expedindo documentação médica; 
fiscalizadora, avaliando as condições do trabalho médico 
e judicante, sindicando, processando e julgando médicos 
que descumprem normativas ético-profissionais, sendo 
esta considerada por muitos como a principal delas. Deste 
modo, neste estudo foi realizada uma análise do trabalho 
desenvolvido nos últimos anos pelo CRM do Estado do 
Pará (CRM-PA), a fim de verificar a evolução do trabalho 
processual, relacionando ocorrência, julgamento e apena-
ções dos processos ético-profissionais (PEP). 
MÉTODO: Estudo retrospectivo, descritivo, sendo os 
dados categóricos e numéricos, possuindo variáveis quan-
titativas. Incluíram-se na pesquisa todas as denúncias que 
geraram sindicâncias no CRM-PA, no período de 2005 a 
2007, independente da continuidade de qualquer atividade 
judicante. As denúncias que não originaram sindicâncias 
foram excluídas. 
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RESULTADOS: Índice de óbitos em denúncias: 2005/61; 
2006/55; 2007/60. Índice de lesão corporal: 2005/62; 2006/79; 
2007/38. Interesse da sociedade 2005/95; 2006/111; 2007/95.  
Causas de menor interesse: 2005/8; 2006/3; 2007/10. Rela-
ção ano/entrada/julgamento: 2005/235/215; 2006/248/248; 
2007/203/248. Relação ano/sindicância/evolução para PEP: 
2005/215/17; 2006/248/38; 2007/248/37. Relação ano/PEP 
aberto/PEP julgado: 2005/65/17; 2006/53/38; 2007/50/37. 
Relação ano/absolvição/condenação dos PEP julgados: 
2005/8/12; 2006/23/21; 2007/30/16. 
CONCLUSÃO: Os dados refletem o grande número de 
causas que afetam a vida social, em especial relacionada à 
honra e aos costumes mostrando que o erro médico tem 
sua maior ocorrência no campo ético, corroborando para 
a maior necessidade de discussões sob esse ponto de vista.
Descritores: Avaliação de Processos (Cuidados de Saúde), 
Avaliação Institucional, Erros médicos, Profissionais de saúde.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The Regional 
Councils of Medicine (CRM) have as main tasks the car-
torial, recording and dispatching medical documentation, 
monitoring, evaluating the medical and judging condi-
tions, processing and prosecuting doctors who break ethical 
and professional standards, and this regarded as the main 
one. Therefore, in this study were performed an analysis of 
recent year’s work of the CRM of Pará State (CRM-PA), to 
check the work procedures’ progress, associating the occur-
rence, trial and punishments of ethical-professional proce-
dures (PEPs). 
METHOD: It was a retrospective study, descriptive, with nu-
merical and categorical data and quantitative variables. Were 
included in the study all the complaints that led inquiry in 
CRM-PA in 2005 to 2007, regardless of how they have con-
tinued within any judging activity. The complaints that led no 
inquiry were excluded. 
RESULTS: Death in complains index: 2005/61, 2006/55, 
2007/60. Injury index: 2005/62, 2006/79, 2007/38. Soci-
ety interests: 2005/95, 2006/111, 2007/95. Causes of minor 
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interest: 2005/8, 2006/3, 2007/10. Year / input / judgment 
ratio: 2005/235/215, 2006/248/248, 2007/203/248. Year / 
inquiry / process development for PEPs ratio: 2005/215/17, 
2006/248/38, 2007/248/37. Year / open PEP / judged PEP: 
2005/65/17, 2006/53/38, 2007/50/37. Years / acquittal / sen-
tence of judged PEPs: 2005/8/12, 2006/23/21, 2007/30/16. 
CONCLUSION: We conclude that these data reflect the 
large number of causes that affect social life, especially re-
lated to honor and customs, showing that the medical error 
has its highest occurrence in the ethical corroborating the 
necessity for more discussions on this point.
Keywords: Health Care, Institutional Evaluation, Medical 
errors.

INTRODUÇÃO

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é um órgão 
que possui atribuições constitucionais de fiscalização e 
normatização da prática médica. O Conselho de Medi-
cina do Pará surgiu antes da lei dos Conselhos, sendo 
o terceiro conselho criado no Brasil. Embora sendo a 
referida lei de 1957, na realidade estes órgãos foram cria-
dos pelo Decreto-lei 7.955, de 13 de setembro de 1945, 
resultado de um processo de organização e regulamenta-
ção do exercício da Medicina que remonta à Academia 
Imperial de Medicina. Esta entidade, em 1851 editou 
um primeiro decreto sobre exercício legal da profissão 
de médico1. 
Nos últimos 50 anos, o Brasil e a categoria médica mu-
daram muito, e hoje, as atribuições e o alcance das ações 
destes órgãos estão mais amplas, extrapolando a aplica-
ção do Código de Ética Médica e a normatização da prá-
tica profissional. Ao defender os interesses dos médicos, 
os conselhos empenham-se em defender a boa prática 
médica, o exercício profissional ético e uma boa forma-
ção técnica e humanista, convictos de que a melhor defe-
sa da Medicina consiste na garantia de serviços médicos 
de qualidade para a população2. 
De acordo com a resolução 1.541/98, que estabelece o 
estatuto do CFM, no seu artigo 1º, “O Conselho Federal 
de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina são 
os órgãos supervisores, normatizadores, disciplinadores, 
fiscalizadores e julgadores da atividade profissional mé-
dica em todo o território nacional”. Essa atuação abran-
ge o trabalho individual e institucional público e pri-
vado, inclusive toda a hierarquia médica da instituição 
que preste, direta ou indiretamente, assistência à saúde. 
Incluem-se no campo de atuação referido, as competên-
cias para autorizar ou suspender, no todo ou em parte, o 
exercício da atividade, bem como fiscalizar os serviços e 
ações prestados por  pessoas físicas ou jurídicas, nos ter-
mos da lei3.
São objetivos dos Conselhos garantirem a promoção e 

prevenção da saúde, agindo de forma a integralizar a 
ação em saúde, entendendo o ser humano na sua tota-
lidade e incentivando a multidisciplinaridade, seguindo 
os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). É função 
também, aliar-se a outras entidades relacionadas à saúde, 
assim como às instituições fomentadoras de ensino, pes-
quisa e extensão, responsáveis pela formação dos futuros 
profissionais. Os avanços da profissão e suas interações 
foram determinantes para estabelecer, a necessidade da 
definição do trabalho médico, definido pela resolução 
CFM nº 1.627/2001, na qual o ato profissional de mé-
dico é todo procedimento técnico-profissional pratica-
do por médico legalmente habilitado e dirigido para a 
promoção da saúde e prevenção da ocorrência de enfer-
midades ou profilaxia (prevenção primária); a prevenção 
da evolução das doenças ou execução de procedimentos 
diagnósticos ou terapêuticos (prevenção secundária); 
a prevenção da invalidez ou reabilitação dos pacientes 
(prevenção terciária)4.
É responsabilidade do CRM-PA, mediante seu regi-
mento interno, criar Delegacias Regionais, Comissões 
de Ética e Representação em regiões, cidades ou insti-
tuições, de acordo com as necessidades e especificidades 
do estado. As atribuições e funcionamento das Delega-
cias Regionais e das Comissões de Ética, bem como as 
atuações de representantes, são definidos por resolução 
do próprio Conselho, estando vedados, a esses níveis, 
a abertura e julgamento de processo ético-profissional, 
pois é função exclusiva da assembléia geral, conhecer, 
apreciar, deliberar e julgar matéria de natureza ético-
profissional, impondo, quando cabíveis, as penalidades 
legalmente estabelecidas. O CRM deve ainda zelar pelo 
bom conceito, pela independência do Conselho e pelo 
livre exercício legal da Medicina, bem como pelos di-
reitos dos médicos, respeitados os princípios e diretrizes 
contidos no estatuto do CFM5.
O Juramento de Hipócrates é, sob certo aspecto, uma es-
pécie de Código de Ética. Um código, na concepção ju-
rídica, é um corpo de dispositivos, no qual está a maioria 
das normas que regulamentam uma matéria, sempre de 
forma ordenada e orgânica, de maneira que seja fácil de 
compulsar e entender. Um Código de Ética Médica trata 
da ética codificada, contém dispositivos específicos para 
cada situação da prática profissional médica, principal-
mente quanto ao relacionamento com pacientes, com a 
sociedade e com os próprios colegas. Os médicos, através 
dos Conselhos de Medicina, têm um Código de Ética 
Médica (CEM), que constitui um instrumento valioso 
no sentido de facilitar e orientar a prática médica, o de-
sempenho ético na Medicina. Compete aos Conselhos 
Regionais receber, apurar e julgar todas as denúncias 
contra os profissionais médicos, na abrangência de cada 
estado da Federação onde o médico estiver inscrito, ao 
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tempo do fato punível ou de sua ocorrência6.
Esta ação dos Conselhos Regionais é regulamentada 
pela Resolução CFM n° 1617/01, que aprovou e insti-
tuiu o Código de Processo Ético-Profissional (PEP). O 
processo ético-profissional tramita em sigilo processual. 
A apuração da denúncia é constituída de duas fases: a 
sindicância e a instauração e instrução do processo éti-
co-profissional. A sindicância é a fase preliminar para 
averiguação dos fatos denunciados. Concluída a sindi-
cância, pode ocorrer arquivamento da denúncia, homo-
logação do procedimento de conciliação ou instauração 
do processo ético-profissional, no qual constarão os fa-
tos e a capitulação dos artigos possivelmente infringi-
dos, fundamentados no CEM7. A sindicância, segundo 
Hely Lopes Meirelles, é “meio sumário para elucidação 
de irregularidades com vistas à instauração de processo e, 
consequentemente, à punição do infrator. É, portanto, 
um procedimento preliminar, preparatório do Processo 
Administrativo”. De acordo com a nossa legislação, pode 
haver sindicância sem processo e processo sem sindicân-
cia. No primeiro caso, a denúncia foi arquivada, nada se 
apurou de positivo contra quem quer que seja; no segun-
do, pela natureza da falta cometida, pelas circunstâncias 
especiais que cercam o fato e pela identificação precisa 
do autor, pode o Conselho de Medicina, dar início ao 
processo ético-profissional diretamente, tal a evidência 
do envolvimento do indiciado. 
Operacionalmente, a sindicância pode ser iniciada com 
ou sem sindicado, bastando tão somente a existência de 
um fato determinado a ser apurado preliminarmente que 
tenha indícios de infração ético-profissional. Não possui 
um procedimento padrão, e, por não se tratar de proce-
dimento contencioso e sim de simples verificação de um 
determinado fato, a sindicância dispensa o contraditório 
e os atos a ele inerentes, sendo, por isso, insuscetível de 
prestar-se a qualquer espécie de punição por mais bran-
da que seja. A partir da conclusão do procedimento de 
sindicância, duas consequências básicas podem ocorrer: 
uma pode conduzir a um arquivamento de todo o pro-
cedimento; outra pode concluir pela existência de fatos 
que caracterizam infração ético-profissional, deflagran-
do, assim, o processo ético-profissional8.
Os atos relativos a processos e julgamentos feitos pelo 
Conselho de acordo com o Código de Processo Ético-
profissional (Resolução CFM 1.617/2001), obedecem 
aos princípios de inocência até que se prove culpa, com 
amplo direito de defesa e do contraditório. O papel judi-
cante dos conselhos de Medicina está referendado pelos 
artigos 21 e 22 da Lei 3.268/57 e pelos artigos 10 a 23 
do Decreto 44.045/58. As votações são nominativas e 
com efetiva garantia do sigilo do voto. As penalidades 
aplicáveis a pessoas físicas são graduadas em: A - adver-
tência em aviso reservado; B - censura confidencial em 

aviso reservado; C - censura pública em publicação ofi-
cial e em jornal de grande circulação; D - suspensão do 
exercício profissional por até 30 dias; E - cassação do 
direito de exercício profissional, ad referendum do Con-
selho Federal de Medicina7.
Visto a demanda que a secretaria jurídica do CRM-PA 
tem de sindicâncias, processos, depoimentos, atas de 
julgamentos e atendimento ao público em geral, fez-se 
necessária a criação de tarjas, a fim de facilitar a identifi-
cação de imediato do objeto pleiteado. De acordo com a 
portaria CREMEPA N.º 043/20049:
Art.1º - As Sindicâncias e Processos Éticos que tiverem 
como causa a morte de paciente receberão Tarja Preta.
Art.2º - As Sindicâncias e Processos Éticos que tiverem 
como causa lesão corporal receberão Tarja Verde.
Art.3º - As Sindicâncias e Processos Éticos que tiverem 
como causa interesse da sociedade receberão Tarja Ver-
melha.
Art.4º - As Sindicâncias e Processos Éticos que tiverem 
como causa menor potencial ofensivo receberão Tarja 
Amarela.
Considerando a semelhança do processo penal com o 
processo administrativo disciplinar, pode-se inferir que, 
as sindicâncias instauradas tendo como causa:
a) a morte do paciente é causa de grande clamor público 
ou de grande potencial ofensivo, pois que atinge a so-
ciedade, são os casos de aborto e homicídio, geralmente 
considerado na área médica de culposo, pois não houve 
intenção (dolo) de matar, caso em que a tarja será de cor 
preta, sendo comparado aos crimes de ação pública;
b) A lesão corporal, seja de natureza leve, grave ou gra-
víssima, são causas de médio potencial ofensivo, são os 
casos de cirurgias plásticas, ortopédicas, etc., sendo que 
a tarja será de cor verde, comparados aos crimes de ação 
pública;
c) As causas em que tiverem interesse da sociedade, as-
sim, consideradas, as causas cuja repercussão afeta a vida 
social, como as infrações relacionadas à honra e aos cos-
tumes (estupro), são os casos de médicos que agridem 
pacientes com palavras ofensivas e até preconceituosas, 
a tarja neste caso será vermelha, sendo comparado aos 
crimes de ação privada;
d) As causas de menor potencial ofensivo são quando a 
repercussão não causa interesse social, violando mais a 
vítima, como os casos de infrações éticas relacionadas a 
cobranças médicas, a tarja será amarela, comparável aos 
crimes de ação privada10.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi analisar 
o trabalho desenvolvido nos últimos anos pelo Conse-
lho Regional de Medicina do Estado do Pará, a fim de 
verificar a evolução do trabalho processual sindicâncias, 
com relação à ocorrência, julgamento e apenações dos 
processos ético-profissionais e tarjas utilizadas. 
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MÉTODO

Toda a pesquisa está de acordo com a declaração de Helsinki 
e o Código de Nuremberg. Foi realizado um levantamento 
de dados na sede do Conselho Regional de Medicina do 
Estado do Pará, na central de processamento de dados, com 
autorização da atual presidente deste Conselho, no período 
de janeiro e fevereiro de 2009, com o intuito de realizar 
uma análise da evolução processual das Sindicâncias e Pro-
cessos Ético-profissionais no período entre 2005 e 2007.
Esta pesquisa caracterizou-se como um estudo retrospec-
tivo, de análise descritiva, sendo os dados categóricos e 
numéricos, possuindo variáveis quantitativas. Foram 
incluídas na pesquisa todas as denúncias que geraram 
sindicâncias no CRM-PA, no período de 2005 a 2007, 
independente de como deram continuidade dentro das 
possibilidades de qualquer atividade judicante. As denún-
cias que não originaram sindicâncias foram excluídas des-
te estudo.
Os dados coletados foram armazenados nos softwares Word 
2007, Excel 2007 e PowerPoint 2007 para confecção de grá-
ficos e tabelas necessários ao desenvolvimento do projeto. 
Para análise estatística, foi utilizado o programa Biostat 5.0, 
considerando-se p ≤ 0,05.

RESULTADOS

DISCUSSÃO

No período do estudo, observou-se um aumento de 
15,34% de sindicâncias julgadas no Conselho Regional 
de Medicina do Pará, juntamente com uma diminuição 
de 13,62% no número de sindicâncias que deram entrada 
neste mesmo espaço de tempo, mostrando que o trabalho 
de julgamento torna-se expressivo, provavelmente pela for-
mação das câmaras de julgamento de sindicâncias adotadas 
no CRM-PA a partir de 2006 de acordo com o Código 
de Processo Ético-profissional, resolução 1.617/01 CFM, 
Art. 5º - Os conselhos de Medicina poderão ser compostos em 
Câmaras, sendo obrigatória a existência de Câmara(s) de jul-
gamento de sindicâncias8.
Apesar do aumento do número de processos julgados, hou-
ve diminuição de 16,7% na quantidade de PEP abertos de 
2005 a 2007. Isso decorre também devido às câmaras cria-
das, pois além de realizar melhor análise das sindicâncias, 
com maior embasamento científico para tal, o que diminui 
a quantidade de PEP abertos desnecessariamente, facilita 
o seu julgamento, na medida em que otimiza a procura, o 
detalhamento e o direcionamento dos fatos e provas, ante-
cipando os resultados, agilizando o seu andamento.
Com relação as resultado dos julgamentos dos processos, 

Gráfico 4 – Tarjas aplicadas pelo Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Pará, de 2005 a 2007.

Gráfico 1 – Número de sindicâncias abertas em correlação às jul-
gadas, no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, de 
2005 a 2007.

Gráfico 2 – Número de PEP abertos versus PEP julgados, no Con-
selho Regional de Medicina do Estado do Pará, de 2005 a 2007.

Gráfico 3 – Resultados dos julgamentos aplicados pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Pará, de 2005 a 2007.
A - advertência em aviso reservado; B - censura confidencial em aviso reserva-
do; C - censura pública em publicação oficial e em jornal de grande circulação; 
D - suspensão do exercício profissional por até 30 dias; E - cassação do direito 
de exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Medicina7.
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observa-se que o total de julgamentos aumentou em 130% 
no período estudado. É importante ressaltar que alguns 
processos, devido ao seu grau de complexidade, têm seu 
julgamento iniciado em um ano, porém as apenações só são 
conferidas no ano seguinte. 
Apesar desse aumento, verifica-se que a apenação “absolvi-
ção” permanece sendo a mais encontrada, correspondendo 
a 40% (8) do total em 2005, passando a 52,3% (23) em 
2006 e terminando em 65,2% (30) em 2007, correspon-
dendo a um crescimento de 62% desse resultado, afirman-
do que, apesar do aumento do número de acusações, mui-
tas não têm embasamento teórico-legal que as justifiquem, 
mostrando a banalização e o desrespeito à classe médica, 
terminando por desgastar o setor jurídico. Mesmo assim, 
a penalidade “c” (censura pública) corresponde a cerca de 
20% dos julgamentos nos anos estudados, o que mostra 
estar aumentando a quantidade de erros médicos, mesmo 
que ainda de forma leve e moderada na maioria dos casos.
Estes dados refletem na classificação de acordo com as Tar-
jas estabelecidas de acordo com as denúncias, dentre as 
quais a de maior prevalência foi a de cor vermelha, indi-
cando o grande número de causas que afetam a vida so-
cial, em especial relacionada à honra e aos costumes, por 
exemplo, os casos de médicos que agridem pacientes com 
palavras ofensivas e até preconceituosas, mostrando que, no 
panorama atual, o erro médico tem sua maior ocorrência 
no campo ético, em detrimento do penal e/ou cível, cor-
roborando para a maior necessidade de discussões sob esse 
ponto de vista.

CONCLUSÃO 

A partir da análise da evolução processual nos últimos 
anos, constatou-se que efetivamente a criação das câmaras 
de julgamento agilizou o andamento dos processos nos 
CRM, mostrando que a fragmentação para especializa-
ção da sua análise, diminuiu a necessidade de abertura 
de PEP e otimizou o julgamento. Quanto às penalida-

des, percebeu-se a grande quantidade de denúncias sem 
embasamento contra médicos, mas também o aumento 
do número de erros cometidos, em especial na área da 
Ética, corroborando para mostrar a profunda necessidade 
de que este conhecimento esteja no íntimo do cotidiano 
dos nossos colegas profissionais.
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