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Exercício da Medicina 

Legislação 



Decreto 20.931/32 

Regula e fiscaliza o exercício da medicina, 
da odontologia, da medicina veterinária e 
das profissões de farmacêutico, parteira e 
enfermeira, no Brasil, e estabelece penas. 
 



Decreto 20.931/32 

Art. 28. Nenhum estabelecimento de 
hospitalização ou de assistência médica 
pública ou privada poderá funcionar, em 
qualquer ponto do território nacional, sem 
ter um diretor técnico e principal 
responsável, habilitado para o exercicio da 
medicina nos termos do regulamento 
sanitário federal. 
 



Lei Federal 3.268/57 
30 de setembro de 1957 

Dispõe sôbre os Conselhos de Medicina, e 
dá outras providências. 

 
 

Art. 17. Os médicos só poderão exercer 

legalmente a medicina, em qualquer de seus 

ramos ou especialidades, após o prévio registro 

de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas 

no Ministério da Educação e Cultura e de sua 

inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob 

cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. 
 



É ilegal o exercício da medicina: 

1) O indivíduo que não tenha concluído o curso de 
medicina. 

2) O médico estrangeiro formado no exterior sem a 
revalidação do diploma, sem visto permanente, sem 
proficiência em língua portuguesa. 

3) O médico estrangeiro formado no Brasil sem visto 
permanente. 

4) O médico brasileiro formado no exterior sem revalidação 
do diploma. 

5)O médico sem registro ativo no CREMAL. 



Como se o médico exerce a 
medicina legalmente 

1) Acessar o portal médico (CFM) 

2) Acessar o link busca por médico 

a) Nome 

b) Nº do CRM 

Resultado: nome, nº CRM, especialidade, 
Estado, ativo ou inativo. 



ESPECIALIDADE 

O Médico somente pode anunciar de tiver 
titulação pertinente: residência médica ou 
prova de título da AMB 

Registro no CRM  

Receberá RQE (Registro de Qualificação de 
Especialidade) 



Lei do mais Médico  



Novas Legislações 



Exemplo 

Dr. Fernando de Araújo Pedrosa 

        Médico infectologista 

        CRM 1.919, RQE 814 
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Obrigado 

ferpedrosa@hotmail.com 

Fone: (82) 9331-1692 
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