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Rio de Janeiro, 07 de julho de  2020. 

 
  

Ref. Parecer   

 

É de entendimento legal, que o médico regularmente inscrito, 

registrado, e em dia com o pagamento da anuidade aos CRM’s, está 

habilitado a praticar qualquer ato médico para o qual se sinta técnica e 

intelectualmente preparado. 

A Constituição Federal de 1988 garante o livre exercício da Medicina. 

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

O que a legislação especificamente veda é que o médico anuncie título 

ou especialidade que não possua. 

Art. 135 

“Anunciar títulos científicos que não possa comprovar ou especialidade 

para a qual não esteja qualificado”. 

Segundo PLATÃO na boca de Sócrates, “As coisas se fazem melhor e 

mais facilmente quando cada um faz aquilo para que é habilitado”. 

A SBU, através de suas Comissões de Ensino e Treinamento (CET) e 

de Seleção de Título de Especialista (CSTE), credencia e fiscaliza, 

juntamente com o MEC, a COREME e as CEREMs, a qualidade do 

treinamento disponibilizado nos PRMs em urologia, avalia anualmente 

o conhecimento adquirido pelos médicos residentes durante cada ano de 

seu treinamento, e outorga o TiSBU (título de especialista em urologia) 

aos residentes com suficiência nas provas aplicadas, com a necessária 

chancela da Associação Médica Brasileira (AMB).  

Além disso a SBU fomenta a educação continuada dos urologistas, 

capacitando-os através de cursos de aperfeiçoamento, inclusive em 

conjunto com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.  



 

A Especialização, através de programas de residência médica 

credenciados, é vista como uma forma de aprofundar o conhecimento 

verticalmente, e considerando especificamente o que tange à prescrição 

e instilação intra-vesical de fármacos, entendemos que a atuação do 

urologista não pode ser cerceada por outros médicos, mesmo aqueles 

com especialização no tratamento de pacientes com câncer. Trata-se de 

região anatômica pertencente ao aparelho gênito-urinário sobre a qual o 

urologista tem ampla expertise adquirida desde o período de formação 

durante o PRM, conforme estabelecido na matriz de competência de 

nossa especialidade junto ao MEC. 

 http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102741-matriz-

urologia/file, e portanto estamos plenamente capacitados, além de 

habituados, a realizar terapias por esta via para o tratamento de diversas 

patologias (neoplásicas e não neoplásicas).  

Logo, pelo exposto acima, a SBU entende que o urologista não pode ser 

cerceado de realizar a instilação intra-vesical, independente do fármaco 

utilizado, deste que se sinta apto a realizar o procedimento e enfrentar 

as possíveis complicações. 

Atenciosamente, 
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