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Carta 141-14
Ilmo. Sr. Dr.
Walter da Silva Jorge João
DD. Presidente do CFF
Conselho Federal de Farmácia

Prezado Senhor
O SindLab - Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais solicita-lhe a gentileza de esclarecer a
seguinte dúvida sobre o laudo de exame:
1. Existe amparo legal para o Laboratório entregar ao paciente o laudo do
Laboratório de apoio em substituição ao laudo do Laboratório no qual o paciente
foi atendido e houve a prestação do serviço? Se sim, por favor, qual é a Lei que
o Laboratório pode usar a favor de sua defesa? Se não, qual é a orientação
fornecida ao Laboratório?
2. Caso exista cobrança ao Laboratório, por exemplo, “só aceito exame que for
realizado no Laboratório...” ou ainda que seja por indução ao paciente, por
exemplo, “faça o exame do... no Laboratório... porque ele manda para o
Laboratório... e em quem confio”. Qual é a orientação ao Laboratório que
atendeu ao paciente? Qual é a orientação ao médico que assim age?
3. Havendo recusa do Laboratório que atendeu ao paciente de entregar-lhe o seu
laudo, existe previsão legal de algum tipo de penalidade? Se sim, favor
descrever qual é.
4. Qual é o papel esperado das inspeções sanitárias ou profissionais quanto ao
laudo do exame laboratorial, referente à composição, transcrição, assinatura e
conformidade com requisito sanitário?
5. O Laboratório pode colocar no laudo do exame a chamada “assinatura
escaneada” em substituição à assinatura ou à assinatura eletrônica ou digital? Se
sim, qual é a Lei que ampara?
O SindLab - Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais agradece-lhe a gentileza do envio das
respostas, em especial pela brevidade conferida.

Atenciosamente
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
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