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                                        EMENTA: Consulta de Atribuições – Deferida 
                                         
                                        DECISÃO 
  
                                

                                       A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – CREA-PE, reunida em 
sua Sessão Ordinária nº. 20ª, realizada no dia 07 de dezembro de 2016, apreciando o parecer 
exarado pelo Conselheiro Relator Eng. Eletricista Jario Pereira Pinto Júnior, da solicitação 
de Consulta de Atribuições, protocolado sob os nº 200.040.365/2016, sendo este pelo 
deferimento do pleito, DECIDIU , por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro 
Relator supracitado com o seguinte teor: “Analisando a consulta sobre as atribuições do 
Engenheiro Biomédico, motivada pela consulta feita a este regional pelo profissional José 
Fernandes de Jesus Barros Teixeira, além dos esclarecimentos e posicionamento da 
CEEE/PE no âmbito da legislação profissional quanto à exigência de Pós-Graduação em 
Engenharia Clínica para o exercício do cargo de Engenheiro Clínico, segue meu parecer e 
voto fundamentado.É sabido que cabe ao Sistema CONFEA/CREA a definição das 
atribuições dos profissionais egressos dos cursos de engenharia, fundamentando essa 
atribuição na legislação profissional em vigor e sempre de forma plena e generalista nos 
âmbitos das respectivas modalidades. O profissional José Fernandes de Jesus Barros 
Teixeira é engenheiro biomédico, com registro neste regional e cujas atribuições são 
regidas pelo Artigo 7 da Lei 5.194/66, Artigo 9 da Resolução 218/73, do Confea, limitada 
as atividades relativas aos serviços aos materiais aos dispositivos e sistemas de auxilio a 
motricidade e locomoção de seres vivos (orteses e proteses mioelétricas); metrologia 
biométrica (aferição, calibração e compatibilidade eletromagnética de equipamentos 
biomédicos); biomateriais e nanoestruturas implantáveis no corpo humano; instrumentos, 
equipamentos elétricos, eletrônicos e eletro-mecânicos, médico-hospitalares e laboratoriais. 
A Decisão Plenária do CONFEA, PL-1804/1998, estabelece que os graduados em 
engenharia e portadores de certificado de conclusão de curso de pós-graduação em 
Engenharia Clínica, concluídos em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério 
da Educação e registradas no sistema CONFEA/CREA, poderão anotar em suas atribuições 
as atividades ligadas à execução de serviços de engenharia em equipamentos eletro-
eletrônicos e/ou eletromecânicos odonto-médico hospitalares. Ressalto que as atribuições 
ditas anteriormente são parte das atribuições do engenheiro biomédico e estão no extrato 
profissional do engenheiro biomédico José Fernandes de Jesus Barros Teixeira, autor da 
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consulta, ademais, a engenharia clínica é uma sub-área da engenharia biomédica. Assim, 
concluo que, baseado na legislação profissional, não encontro impedimento ou qualquer 
fundamento para a exigência de pós-graduação em engenharia clínica aos profissionais 
engenheiros biomédicos para o exercício do cargo de Engenheiro Clínico.  Tal exigência se 
faz necessário para profissionais de outras modalidades da engenharia, que precisam 
aditar tais atribuições ao seu registro profissional.” Coordenou a Sessão o Eng.º Eletricista 
Alexandre José Rodrigues Mercanti Coordenador Adjunto. Presentes os Conselheiros 
Titulares: André Carlos Bandeira Lopes, Jario Pereira Pinto Júnior (em substituição ao 
Conselheiro Titular Clayton Ferraz de Paiva), Plínio Rogério Bezerra e Sá, Roberto Luiz de 
Carvalho Freire. 

 
Cientifique-se e cumpra-se. 

 
 

Recife, 07 de dezembro de 2016 
 

______________________________________________ 
 Eng.º Eletricista  Alexandre José Rodrigues Mercanti 

Coordenador Adjunto da CEEE 
 


