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CONSULTA
Em e-mail encaminhado a este a este Conselho Regional de Medicina o Dr. XXX, faz
consulta com o seguinte teor:
“Solicitação: Duvida quanto exigência dos convênios do laudo anatomopatológico,
condicionando o pagamento do procedimento ao laudo do anatomo. Justificativa: Gostaria de saber se
os convênios podem exigir o anatomopatológico, condicionando ao pagamento do procedimento
cirúrgico. Ex: paciente retira lesão palpebral e não quer que envie ao anatomopatologico, após a
cirurgia como não tem laudo de anatomopatológico o convênio, que previamente tinha autorizado o
procedimento, glosa por motivo de não ter laudo de anatomopatológico. Isso é legal? Eles podem
exigir o anatomo mesmo o médico ou o paciente não querendo enviar para exame?”

FUNDAMENTAÇÃO E PARECER
Em atenção ao seu questionamento temos a aduzir que o Conselho Federal de Medicina,
através do seu Parecer n.º 44/95, concluiu que:
“O exame anatomopatológico de fragmentos ou partes retirados do organismo humano deve
ser feito consoante dever do médico de agir com o máximo zelo e o melhor de sua capacidade
profissional, sempre em favor do paciente e sem caráter obrigatório.”
Este Conselho Regional entende que o encaminhamento da peça cirúrgica para análise
anátomo-patológica, tem sua importância, pois além de poder demonstrar um diagnóstico
diferencial do que se pensa, o que protege o paciente, protege o médico no sentido de
questionamentos futuros.
Em relação à questão administrativa, o Conselho Federal de Medicina emitiu a Resolução
nº 1614/2001 que resolve:
Art. 7º - O médico, na função de auditor, tem o direito de acessar, in loco, toda a
documentação necessária, sendo-lhe vedada a retirada dos prontuários ou cópias da instituição,
podendo, se necessário, examinar o paciente, desde que devidamente autorizado pelo mesmo, quando
possível, ou por seu representante legal.
Parágrafo 1º - Havendo identificação de indícios de irregularidades no atendimento do
paciente, cuja comprovação necessite de análise do prontuário médico, é permitida a retirada de
cópias exclusivamente para fins de instrução da auditoria.
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Parágrafo 2º - O médico assistente deve ser antecipadamente cientificado quando da
necessidade do exame do paciente, sendo-lhe facultado estar presente durante o exame.
Nesta toada, caso a Operadora tenha dúvida quanto a execução do procedimento
previamente liberado, esta pode analisar o prontuário e se necessário examinar o paciente, através
do seu setor de auditoria/perícia. Não cabe glosa automática pelo fato de não se apresentar o
anatomopatológico.

É o parecer.

Curitiba, 02 de maio de 2011.
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