
FÓRUM 
SEGURANÇA 
DO PACIENTE
EMMANUEL FORTES S. 
CAVALCANTI
3º VICE PRESIDENTE CFM
BRASÍLIA, 04 DE JULHO 2017



Responsabilidade do Diretor 
Técnico
� Resolução 2056/13
� Art. 16. Ambiente médico é aquele no qual 

se exija a presença de médico para 
definição de diagnóstico, terapêutica e 
estratégia de reabilitação, alcançando 
também aqueles onde se executam os ditos 
procedimentos diagnósticos, terapêuticos e 
de reabilitação, com ou sem a permanência 
do paciente nas dependências do serviço, 
bem como a execução de atos periciais.



� Art. 17. O diretor técnico médico é o fiador das 
condições mínimas para a segurança dos atos 
privativos de médicos, conforme definido nestas 
normas e no Manual de Vistoria e Fiscalização da 
Medicina no Brasil, estando autorizado a 
determinar a suspensão dos trabalhos quando 
inexistirem estas condições.

� Art. 18. O diretor técnico médico obriga-se a 
informar ao Conselho Regional de Medicina, com 
cópia para os administradores da instituição, 
sempre que faltarem as condições necessárias 
para a boa prática médica.



� § 1º. Em até quinze dias úteis, o Conselho 
Regional de Medicina fará inspeção para 
averiguar as irregularidades apontadas, 
produzindo relatório conclusivo.

� § 2º. Baseado nas conclusões do relatório, o 
diretor técnico médico poderá determinar a 
suspensão total ou parcial dos serviços até 
que as condições mínimas previstas nestas 
normas e no Manual de Vistoria e 
Fiscalização da Medicina no Brasil sejam 
restabelecidas.



� § 3º. Determinada a suspensão total ou 
parcial, a retomada plena das atividades 
deverá ser precedida de inspeção do 
Conselho Regional de Medicina, que 
averiguará se houve o saneamento das 
irregularidades que deram causa à 
suspensão.



� § 4o. Este ato deve contar com a 
participação do corpo clínico em razão 
da integração e responsabilidade 
compartilhada pela assistência e 
segurança dos pacientes.

� § 5º Comprovar, sempre que instado pelo 
Conselho Regional, que de forma 
documental, antecedendo a este ato, 
exigira providência de instâncias 
superiores para a solução dos problemas.



� Art. 19. É dever do diretor técnico médico 
garantir que todos sejam tratados com 
respeito e dignidade pelas equipes e 
profissionais de saúde da instituição que 
dirige.



RESOLUÇÃO 2147/16
� § 3º São deveres do diretor técnico:
� I) Zelar pelo cumprimento das disposições 

legais e regulamentares em vigor;
� II) Assegurar  condições  dignas  de  trabalho  

e  os  meios  indispensáveis  à  prática  
médica,  visando  ao  melhor  desempenho  
do  corpo  clínico  e  dos  demais  profissionais  
de  saúde,  em  benefício  da  população,  
sendo  responsável  por  faltas  éticas  
decorrentes  de  deficiências materiais, 
instrumentais e técnicas da instituição



� III) Assegurar o pleno e autônomo funcionamento 
das Comissões de Ética Médica;

� IV) Certificar-se  da  regular  habilitação  dos  
médicos  perante  o  Conselho  de  Medicina,  
bem  como sua qualificação como especialista, 
exigindo a apresentação formal dos documentos, 
cujas  cópias  devem  constar  da  pasta  
funcional  do  médico  perante  o  setor  
responsável aplicando-se  essa   mesma regra  
aos  demais  profissionais  da  área  da  saúde  
que  atuem  na instituição



� V) Organizar  a  escala  de  plantonistas,  
zelando  para  que  não  haja  lacunas  
durante  as  24  horas  de  funcionamento  
da  instituição,  de  acordo  com  
regramento  da  Resolução  CFM  nº 
2.056, de  20 de setembro de 2013;

� VI) Tomar providências para solucionar a 
ausência de plantonistas;



� VII) Nas áreas de apoio ao trabalho médico, 
de caráter administrativo, envidar esforços 
para assegurar a correção do repasse dos 
honorários e do pagamento de salários, 
comprovando  documentalmente  as  
providências  tomadas  junto  das  instâncias  
superiores  para  solucionar  eventuais 
problemas;

� VIII) Assegurar  que  as  condições  de  
trabalho  dos  médicos  sejam  adequadas  
no  que  diz respeito aos serviços de 
manutenção predial;



� IX) Assegurar  que  o  abastecimento  de  produtos  
e  insumos  de  quaisquer  natureza  seja  adequado 
ao suprimento do consumo do estabelecimento 
assistencial, inclusive alimentos e  produtos 
farmacêuticos, conforme padronização da 
instituição;

� X) Cumprir  o  que  determina  a  Resolução  CFM  nº  
2056/2013,  no  que  for  atinente  à  organização  
dos  demais  setores  assistenciais,  coordenando  as  
ações  e  pugnando  pela harmonia intra e 
interprofissional;

� XI) Cumprir o que determina a norma quanto às 
demais comissões oficiais, garantindo seu  pleno 
funcionamento;



� XII)  Assegurar que as propagandas 
institucionais obedeçam ao disposto na  
Resolução CFM nº 1.974, de 14 de julho 
de 2011, ou aquela que a suceder;

� XIII) Assegurar que os médicos que 
prestam serviço no estabelecimento 
assistencial médico, independente do 
seu vínculo, obedeçam ao disposto no 
Regimento Interno da instituição



� XIV) Assegurar  que  as  pessoas  jurídicas  
que  atuam  na  instituição  estejam  
regularmente inscritas no CRM;

� XV) Assegurar  que  os  convênios  na  área  
de  ensino  sejam  formulados  dentro  das  
normas  vigentes, garantindo seus 
cumprimentos.

� XVI) Não contratar médicos formados no 
exterior sem registro nos Conselhos de 
Medicina.



� OBRIGADO


